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Ἀ φ ι ε ρ ώ ν ε τ α ι 
 

τὸ ψυχοφελέστατο αὐτὸ βιβλίον 

α) εἰς τὸν χαρισματικὸν ἐνάρετον λειτουργόν 

τοῦ Κυρίου π. ΛΕΟΝΤΙΟΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΝ, 

ἐκδότην τοῦ θαυμασίου αὐτοῦ ἔργου, και 

β) εἰς τὸν θεοσεβέστατον ἀείμνηστον 

ΝΙΚΟΛΑΟΝ ΡΕΓΚΟΝ, 

εἰς μνημόσυνον αὐτῶν αἰώνιον, 

δι’ ὅσα ὑπὲρ τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ ἐκοπίασαν 

εἰς οἰκοδομὴν τοῦ πληρώματος 

τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. 
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Σημείωμα Ὀρθοδόξου Κυψέλης 
 

Ἀρχὰς τοῦ 2001 μία ἱερὰ Μονὴ τηλεφώνησε στὶς ἐκδόσεις «Ὀρθόδοξος Κυ-

ψέλη» καὶ παρεκάλεσε νὰ ληφθεῖ φροντίδα γιὰ τὴν ἔκδοση τῆς θαυμαστῆς βιο-

γραφίας τῆς νέας Ὀσίας ΦΩΤΕΙΝΗΣ τῆς νεαπολίτιδος τῆς Καππαδοκίας, ἡ ὁ-

ποία ἐβίωσε ἀσκητικῶς ἀρχὰς τοῦ 19ου αἰῶνος. 
 

Καίτοι ὁ ὑπεύθυνος τῶν ἐκδόσεων ἐγνώριζε τὴν γενομένη ἐπανέκδοση ὑ-

πὸ τοῦ κ. Σωτηρίου Γιούλη στὴν Ἀθήνα τὸ 1978, δὲν ἔδωσε προσοχὴ καὶ δὲν ἐμε-

λέτησε τὸ ψυχοφελέστατο αὐτὸ βιβλίο ποῦ μᾶς ἀφορὰ ὅλους ἀνεξαιρέτως προσ-

ωπικά, κληρικούς, μοναχούς, ἄνδρες καὶ γυναῖκες. 
 

Μετά, ὅμως, τὴν δοθεῖσα ἀφορμὴ καὶ τὴν ἀκολουθήσασα μελέτη τῆς χαρι-

τωμένης βιογραφίας τῆς νέας Ὀσίας Φωτεινῆς τῆς Καππαδοκίας, θεωρήσαμε 
τὴν πρόταση γιὰ ἔκδοση ὡς ἀπὸ θεία νεύση καὶ ξεχωριστὴ εὐλογία γιὰ τὴν ταπει-

νὴ ἐκδοτικὴ διακονία - μαρτυρία τῆς Ὀρθοδόξου Κυψέλης. Ἤδη δε, συνεργοῦντος 

τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν πρεσβειῶν τῆς Ὀσίας Φωτεινῆς καὶ τοῦ πνευματικοῦ της πα-

τρὸς καὶ συγγραφέως δικαίου Γεωργίου, ἐκυκλοφόρησε σὲ Τρίτη ἔκδοση ἐπιμε-

λημένη καὶ μὲ ἐλαφρὰ ἀπλοποίηση κάποιων λέξεων εἰς δόξαν τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ 

ἠμῶν, τιμὴν τῶν δύο βιογραφουμένων ἀγίων ὄντως ψυχῶν καὶ ψυχικὴν ὠφέλει-

αν πάντων τῶν εὐλαβῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. 
 

Τὸ περισπούδαστο αὐτὸ βιβλίο συνέγραψε στὴν Τουρκικὴ διάλεκτο ὁ αξι-

ομακάρἱστος ἐνάρετος ἱερέας τῆς Νεαπόλεως Καππαδοκίας καὶ πνευματικὸς τῆς 
ὁσίας Φωτεινῆς, πατὴρ Γεώργιος τὸ ἔτος 1804. 

 

Ἐπίσης, τὸ διδακτικώτατο αὐτὸ βιβλίο μὲ τίς σωτήριες ἐμπειρίες καὶ ἀπο-

καλυπτικὲς ὁδηγίες, ἐκυκλοφόρησε γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα ἀπὸ 

τὸν ἐνάρετον ἱερέα Λεόντιον Ἀναστασιάδην στὴ Θεσσαλονίκη μετὰ τὴν Μικρα-

σιατικὴ καταστροφὴ καὶ μὲ τὴν ἐπιμέλεια τοῦ ἐκλεκτοῦ ἐργάτου τῆς Ἐκκλησίας 
τῶν Θεσσαλονικέων ἀειμνήστου Νικολάου Ρέγκου. 

 

Μὲ τὴν εὐχὴ τὸ πνευματικὸ καὶ ψυχοσωτήριο αὐτὸ βιβλίο νὰ γίνῃ κτῆμα, 

ἐὰν εἶναι δυνατόν, κάθε Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Ἑλληνικῆς οἰκογενείας, οἱ ἐκδό-

σεις «Ὀρθόδοξος Κυψέλη» τὸ παραδίδουν στὸ φιλάγιο ἐκκλησιαστικὸ πλήρωμα 
γιὰ νὰ βοηθήσῃ στὴν κατὰ Χριστὸν προκοπὴ τοὺς καὶ τὴν εὐαρέστηση τοῦ Σω-

τῆρος ἡμῶν Ἰησοὺ Χριστοῦ. 
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Προοίμιον 

 

Πρὸς τοὺς ἀναγνώστας εὐσεβεῖς Χριστιανούς 
 

Τὸ σωτήριον ἔτος 1904 ἀπεστάλῃν παρὰ τοῦ ἀειμνήστου 

Μητροπολίτου Καισαρείας κ. Γερβασίου εἰς τὸ δυτικὸν 

τμῆμα τῆς ἐπαρχίας του, διὰ νὰ κηρύξω τὸν θεῖον λόγον 
καὶ νὰ ἐξομολογήσω τοὺς πρὸς ἐμὲ προσερχομένους εὐ-

σεβεῖς Χριστιανούς. Καὶ διερχόμενος τὴν ἐπαρχίαν ἦλθον 

καὶ εἰς τὴν Νεάπολιν (Νεβσιχὲρ) Καππαδοκίας, ἐκεῖ δὲ 

φιλοξενούμενος εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ μακαρίτου Ἱερέως Γε-
ρασίμου εὗρον μερικὰ συγγράμματα χειρόγραφα του πρὸ 

ἑνὸς αἰῶνος ἕν ἀρετὲς διαλαψάντος μακαρίτου Ἱερέως 

Γεωργίου γεγραμμένα εἰς Τουρκικὴν γλῶσσαν μὲ Ἑλληνι-

κοὺς χαρακτῆρας, ψυχωφελῆ καὶ σωτήρια, καὶ ἔχαιρον 
ὡς ὁ εὐρηκὼς θησαυρὸν τινὰ πολύτιμον. Δια νὰ μὴ στερη-

θοῦν καὶ οἱ ὁμογενεῖς εὐσεβεῖς Χριστιανοὶ τοιούτου πολυτίμου θησαυροῦ, δὲν ἐ-

βαρύνθῃν νὰ ἀντιγράψω ἐξ αὐτῶν τον ἐν εἴδει Ἐξομολογήσεως θαυμάσιον βίον 
τῆς ἐκεῖσε εἰς τὸν ἴδιον χρόνον ἀκμασάσης τῆς νέας Ὁσίας Φωτεινῆς. Καὶ τοῦτον 

εἰς 24 κεφάλαια κατ' ἀριθμὸν τοῦ Ἑλληνικοῦ ἀλφαβήτου διαιρέσας, ἐν ἀρχῇ ἑκά-

στου κεφαλαίου ἔθεσα καὶ ἕν ἁρμόδιον ρητὸν ἐκ τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Αὐτὸ δὲ τὸ 

χειρόγραφόν μου, οἱ Τουρκόφωνοι Χριστιανοὶ μελετῶντες μεγάλως ὠφελοῦντο· 
ἀλλὰ καὶ θείᾳ Προνοίᾳ ἐλθόντων καὶ ἡμῶν εἰς τὴν πόλιν τῆς Θεσσαλονίκης, ὁ θεο-

σεβέστατος κ. Ν. Ρέγκος καὶ πολλοὶ εὐλαβεῖς Χριστιανοὶ ἀκούοντες τὸν θαυμά-

σιον τοῦτον βίον τῆς νέας Ὁσίας της Πατρίδος ἡμῶν, μετ' ἐνθουσιασμοῦ θερμῶς 

μὲ παρεκάλεσαν νὰ τὸ μεταφράσω εἰς τὴν Ἑλ-ληνικὴν γλῶσσαν, καὶ νὰ δοθεῖ εἰς 
τύπον πρὸς ὠφέλιμον διδασκαλίαν τῶν πιστῶν καὶ εὐσεβῶν Χριστιανῶν. 

 

Λοιπόν, δὲν ἀντεστάθῃν εἰς τὰς παρακλήσεις αὐτὰς τῶν φιλόχριστων Χρι-

στιανῶν, φοβούμενος τὴν φρικτὴν καὶ φοβερὰν ὑπὸ τοῦ ἀδεκάστου Κριτοῦ κατα-

δίκην, κατά του τὸ τάλαντον κρύψαντος πονηροῦ καὶ ὀκνηροῦ δούλου. ἐπικαλού-

μενος δε την ἐπὶ τούτῳ συνεργείαν τῆς θείας Χάριτος τὸ μετέφρασα εἰς Ἑλληνικὴν 

διάλεκτον. Ἐπὶ τούτῳ λαβῶν τὴν εὐλογίαν τοῦ Παναγιωτάτου Πατρὸς ἡμῶν Ἁγί-

ου Θεσσαλονίκης κ. Γενναδίου, τὴ πατρικὴ Αὐτοῦ νεύσει, καὶ τῇ κατὰ πάντα συν-

εργασία τοῦ κ. Ν. Ρέγκου, πρῶτον ἀναθέμενος τὴν ἐλπίδα τῆς ἐκπληρώσεως τοῦ 
ἔργου εἰς τὸν Σωτῆρα καὶ τελειωτὴν παντὸς ἀγαθοῦ πανάγαθον Κύριον, δεύτερον 

δὲ πεποιθὼς εἰς τὴν φιλότιμον συνδρομὴν τῶν φιλόχριστων συνδρομητῶν ἔκρινα 

εὔλογον καὶ τὴν ἔκδοσιν τοιούτου ὠφελίμου προγράμματος. 
 

Ὅσοι, λοιπόν, Χριστιανοὶ μὲ προσοχὴν μελετοῦν τὸ σύγγραμμα τοῦτο, 

πρῶτον μὲν θὰ πληροφορηθοῦν ὅτι καὶ εἰς τοὺς ἐσχάτους καιροὺς ἡ παντοδύ-
ναμος θεία Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐφώτισεν ἕνα ἀγράμματον Ἱερέα καθώς 

τους πάλαι Ἀποστόλους, καὶ ἠδυνήθῃ νὰ συγγράψει τοιαῦτα ὠφέλιμα συγγράμ-

ματα, δεύτερον δὲ θὰ μάθουν μὲ ποῖον τρόπον μία ἁπλῆ καὶ ἀγράμματος κόρη ἔγι-

νε σοφωτάτη, φωτισθεῖσα τὸν νοῦν καὶ ἁγιασθεῖσα τὴν καρδίαν ὑπὸ τῆς θείας 

Χάριτος, καθάπερ ὁ Πατριάρχης Ἀβραὰμ ἐγνώρισε δια των κτισμάτων τὸν Δημι-
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ουργὸν τοῦ σύμπαντος, τὸν ἀληθινὸν Τρισυπόστατον Θεόν. Ἐπίσης καὶ πὼς μία 

κόρη τρυφερὰ καὶ ἀσθενής, εἰς αὐτὸν τὸν κόσμον καὶ εἰς ἐποχὴν τῆς ἀποστασίας 
ἀπὸ τὴν πίστιν, διαβιοῦσα ἐν ἀδιστάκτῳ καὶ βεβαίᾳ πίστει, ἐνίκησε τὰ μηχανήμα-

τα τοῦ ἀρχεκάκου ἐχθροῦ. Καὶ πὼς μεταξὺ τοῦ κόσμου πολιτευομένη ἐφύλαξε τὰς 

θείας ἐντολάς, καὶ διατηρήσασα τὴν πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τὸν πλησίον ἀγάπην, τὴν 

κορωνίδα τῶν ἀρετῶν, ὑπέμεινε πολλοὺς πειρασμούς, συκοφαντίας, ἀσθενείας 
καὶ διωγμούς. Καὶ οὕτως εὐαρεστήσασα τῷ Θεῷ ἔλαβε χαρίσματα ἰαμάτων καὶ 

διδασκαλίας, καὶ ἠξιώθῃ νὰ ἰδῇ πολλὰς πνευματικὰς θεωρίας, ὀπτασίας καὶ ἀπο-

καλύψεις, δια τὴν ἄκραν ταπεινοφροσύνην καὶ ἁπλότητα, ὥστε δια τοῦ καλοῦ πα-

ραδείγματος καὶ διδασκαλίας της πολλοὺς καὶ πολλὰς ὡδήγησεν εἰς θεογνωσίαν 
καὶ εἰς δρόμον ἀρετῆς. 

 

Οὕτῳ, λοιπόν, ἡ νέα Ὁσία Φωτεινή, ἐν ἀδιστάκτῳ πίστει, ἐν ἀκραδάντῳ 

ἐλπίδι καὶ ἀνυποκρίτῳ ἀγάπῃ μέχρι τέλους ἀγωνιζομένῃ καὶ εὐαγγελικῶς ὡς ἀγα-

θὴ γῆ ἑκατονταπλασίως τοὺς ἀγλαοὺς καὶ γλυκυτάτους καρποὺς φέρουσα, ἠγω-

νίσθῃ τὸν καλὸν ἀγῶνα καὶ τὸν δρόμον ἐτελείωσε κατὰ τὸν Ἀπόστολον δι’ ὑπομο-
νῆς καὶ ὑπακοῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, καὶ ὡς φρόνιμος παρθένος τὴν 

λαμπάδα της κατέχουσα εἰσῆλθεν εἰς παστάδα οὐράνιον εἰς ἀπάντησιν τοῦ παρὰ 

πάντας κάλλει ὡραίου Νυμφίου Χριστοῦ. Καὶ νῦν, ἐν οὐρανοῖς μετὰ τῶν φρονί-
μων Παρθένων ἀγαλλομένη μετὰ τῶν οὐρανίων Ταγμάτων ἀνυμνεῖ καὶ δοξάζειν 

τὴν Παναγίαν καὶ ὁμοούσιον Τριάδα καὶ πρεσβεύει ὑπὲρ ἡμῶν. 
 

Ταῦτα, λοιπόν, ὑπ’ ὄψει ἔχοντες, ἀγαπητοί, οὐδόλως ἀπελπιζόμεθα ἂν πε-

ριπίπτωμεν εἰς διαφόρους καὶ ποικίλους πειρασμούς, ἀλλὰ κατὰ τὸ δυνατόν μας 

νὰ μιμηθῶμεν τὴν πίστιν, τὴν ἐλπίδα καὶ τὴν ἀγάπην αὐτῆς, καὶ ἡμεῖς θὰ ἐπιτύχω-
μεν τῶν χαρισμάτων καὶ τῶν οὐρανίων ἀγαθῶν, ὅτι τὰ πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύο-

ντι, καθὼς εἶπεν ὁ Κύριος. Ὦ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας. 

 

 
Ὁ ἐν Ἱερεῦσι ταπεινός, 

Λεόντιος Ἀναστασιάδης. 
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Βίος σύντομος 

τοῦ μακαρίτου Ἱερέως Γεωργίου 
 

Ὁ θαυμάσιος μακαρίτης Ὅσιος Γεώργιος ἐγεννήθῃ ἐν Νεα-

πόλει (Νεβτσεχὲρ) τῆς Καππαδοκίας ἀπὸ γονέων εὐσεβῶν 

(τῇ 29ῃ Μαρτίου, 1760) καὶ ἐνῶ ἦτο ἀρχικῶς τριῶν καὶ ὕσ-

τερον πενταετὲς παιδίον ἀπεβίωσαν οἱ γονεῖς του[1] καὶ δια 
της κηδεμονίας τῶν συγγενῶν του ἠδυνήθῃ νὰ μάθη μόνον 

ἁπλήν ἀνάγνωσιν εἰς τὸ παιδαγωγικὸν σχολεῖον τῆς πατρί-

δος του. Δια νὰ μὴ δὲ στεναχωρηθῇ ἐκ τῆς μοναξιᾶς οἱ συγ-

γενεῖς του ἠναγκάσθησαν νὰ νυμφεύσουν αὐτὸν μὲ μίαν 
σεμνὴν καὶ εὐλαβεστάτην κόρην. Ἀλλ’ ὁ Γεώργιος, ἐπειδὴ ἀ-

πὸ παιδικῆς ἡλικίας εἶχε μεγίστην εὐλάβειαν καὶ παρευρί-

σκετο εἰς τὰς ἱερὰς συνάξεις καὶ θερμῶς ἐπροσηύχετο, δὲν 

ἐζητοῦσε τὰς ἡδονὰς καὶ δόξαν τοῦ βίου, ὡς οἱ ἄλλοι νέοι, 

ἀλλὰ μὲ τὴν σύζυγόν του ἐμελέτα τὰς ἁγίας Γραφὰς καὶ τοὺς βίους τῶν Ἁγίων καὶ 

εὐηργέτει πολλοὺς κατὰ τὸν δυνατόν· καὶ δια τὴν ἀξιέπαινον λαμπρὰν αὐτὴν Χρι-

στιανικὴν πολιτείαν του ἐξελέγῃ πρεσβύτερος τῆς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Γεωργί-
ου (τῷ 1782). Σεβόμενος δὲ τὴν ἱερωσύνην, ἐφοβεῖτο μήπως ἀμελῶς ποιὼν τὸ ἔρ-

γον Κυρίου ἐπισπάσῃ ἐφ’ ἑαυτόν την προφητικὴν ἀράν. Παντοιοτρόπως δὲ προ-

σεπάθει νὰ μάθῃ τὴν Ἑλληνικὴν γλῶσσαν δια νὰ μελετήςῃ τὰς Ἁγίας Γραφάς, τοὺς 

βίους τῶν Ἁγίων, συγγράμματα τῶν Ἁγίων Πατέρων, καὶ νυχθημερὸν προσευχὲς 
καὶ νηστεῖες θερμῶς παρεκάλει τὸν Σωτῆρα τῆς ἀληθινῆς σοφίας τὸν πάνσοφον 

Κύριον δια νὰ φωτίσῃ καὶ νὰ ἐνδυναμώσῃ αὐτόν, ὥστε νὰ δυνηθῇ νὰ ἐκτελέσῃ τὰ 

ἱερὰ καθήκοντα ἑνὸς ἀληθινοῦ ἱερέως. 
 

Ὁ δὲ ταπεινὰ ἐφορῶν, καὶ τὴν δέησιν των εἰς αὐτὸν πεποιθότων προσδε-
χόμενος πανάγαθος Θεός, καθὼς τοὺς ἀγραμμάτους Ἀποστόλους δια τῆς Χάριτος 

τοῦ Παναγίου Πνεύματος ἐφώτισε καὶ πανσόφους αὐτοὺς ἀνέδειξεν, οὕτῳ καὶ 

αὐτὸν τὸν μακάριον ἱερέα Γεώργιον τόσον ἐφώτισεν καὶ ἐνεδυνάμωσεν, ὥστε πά-

ντοτε ἐν ταῖς Ἐκκλησίαις χωρὶς νὰ προμελετᾷ καὶ χωρὶς νὰ ἀντιγράφῃ, ἐκ τοῦ 
προχείρου λαμπρῶς ἐκήρυττε τὸν θεῖον λόγον, καὶ εἰς τὰς οἰκίας τῶν Χριστιανῶν 

ἐδίδασκεν εἰς καθένα Χριστιανὸν τὰ καθήκοντα ἑνὸς ἀληθινοῦ Χριστιανοῦ. 
 

Μετὰ τὴν χειροτονίαν ἐπιθυμῶν νὰ προσκυνήςῃ τοὺς Ἁγίους Τόπους καὶ 

τὸ Ἅγιον Ὅρος ἐν τούτῳ ἐπεσκέφθῃ πολλοὺς τόπους, τὴν Κωνσταντινούπολιν, 

τὴν Σμύρνην, τὰ Ἄδανα, τὴν Νίκαιαν, τὴν Ἄγκυραν, τὴν Νίγδην, τὸ Προκόπιον, τὴν 

Καισάρειαν καὶ τὰ περίχωρα αὐτῶν καὶ εἰς πάντα τὰ μέρη πάντοτε ἐκήρυττε λα-

μπρῶς τὸν θεῖον λόγον. 
 

Καὶ δια νὰ στηρίξῃ τὸ ποίμνιόν του εἰς τὴν πίστιν καὶ νὰ ὁδηγήσῃ αὐτοὺς 

εἰς δρόμον τῆς ἀρετῆς, ἐρανισάμενος μερικοὺς λόγους Συμεῶν τοῦ Νέου Θεολό-

γου, Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου, Ἀναστασίου τοῦ Σιναΐτου, 
μετέφρασεν εἰς Τουρκικὴν γλῶσσαν καὶ ἔκαμεν ἕν βιβλίο· παρομοίως ἐκλεξάμε-

 
[1] Κατὰ τὸ Ἡμερολόγιον τῶν Νεαπολιτῶν οἱ γονεῖς του ἔζησαν καὶ ἀνέθρεψαν τὸ τέκνο των, ἀλλὰ 

ὁ παπα - Γεώργιος ἰδιοχείρως γράφει ὅτι, ἐνῶ ἦτο τριῶν καὶ πέντε ἐτῶν παιδίον ἀπέθανον οἱ γονεῖς 

τοῦ καὶ ἔμεινεν ὀρφανόν. 
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νος πολλῶν ἁγίων ἀνδρῶν τε καὶ γυναικὼν τοὺς βίους καὶ μεταφράσας εἰς Τουρ-

κικὴν γλῶσσαν ἔκαμεν ἄλλο βιβλίον καὶ ὠνόμασεν Ἀλτούνολούκ (Χρυσαύλακα), 
καὶ αὐτὰ τὰ δύο βιβλία ἐτυπώθησαν, καὶ οἱ μεταγενέστεροι ἔκαμαν καὶ δευτέραν 

ἔκδοσιν αὐτῶν 
· ἐκτὸς τούτων ἔχει καὶ ἄλλα χειρόγραφα. Καὶ ἐπειδὴ ἡ Ἐκκλησία 

τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ἦτο πολὺ ἀρχαία καὶ χαλασμένη, δια τῆς συνεργείας τῶν Χρι-

στιανῶν, ἐκ θεμελίων ἀνοικοδόμησε, καὶ κατέστησεν αὐτὴν ὁποία εἶναι εἰς αὐτὴν 
τὴν τωρινὴν λαμπρὰν κατάστασιν (1797). 

 

Καὶ ἐν τούτοις, βλέπων τὴν δι’ ἔλλειψιν ὕδατος θλῖψιν καὶ στεναχωρίαν 

τῶν Χριστιανῶν καὶ μάλιστα εἰς καιρὸν χειμῶνος ὑπομένουν πολλὰς θλιψεις καὶ 

πολλὰ κοπιάζουν δια νὰ μεταφέρουν νερὸν ἀπὸ τὴν κάτω καὶ μακρὰν κειμένη 

Τουρκικὴν συνοικίαν εἰς τὴν ἄνω ὑψηλὴν Χριστιανικὴν συνοικίαν, καὶ ἐκτὸς τού-
των ὠνειδίζοντο ἀπὸ τοὺς Τούρκους. Μαζὶ μὲ αὐτοὺς συνθλιβόμενος καὶ ὁ Πατὴρ 

Γεώργιος ἐπεθύμει νὰ μεταφέρῃ τὸ ἀπὸ δύο ὥρας ἀπέχον νερὸν εἰς τὴν πόλιν, ἀλ-

λὰ δια τὸ πετρῶδες καὶ κρημνῶδες τοῦ τόπου, εἶχαν ἀνάγκην πολλῶν δαπανῶν 

καὶ νὰ διαταχθῇ, δια Βασιλικοῦ Διατάγματος καὶ προστασίας τῆς Ὀθωμανικῆς Κυ-
βερνήσεως, νὰ πραγματοποιηθῇ αὐτὸ τὸ ἔργον. 

 

Τότε, λοιπόν, ὁ εὐλαβὴς ἱερεὺς ἐπικαλούμενος ἐπὶ τούτῳ τὴν ἄνωθεν κρα-

ταιὰν βοήθειαν τοῦ Ὑψίστου, ἦλθεν εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν. Κατὰ θείαν οἰκο-

νομίαν δὲ εἰς αὐτὰς τὰς ἡμέρας βαρέως ἠσθένησεν ὁ υἱὸς τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς 

Τουρκίας (τοῦ Μεγάλου Βεζύρου), ὥστε ἦλθεν εἰς κίνδυνον θανάτου, καὶ οἱ ἰατροὶ 

ἀπελπίσθηκαν. Ἔρχεται ὁ πιστὸς θεράπων τοῦ Κυρίου εἰς τὸ παλάτιον τοῦ Πρωθ-

υπουργοῦ καὶ λέγει: «Ἐξοχότατε, σᾶς παρακαλῶ, ἂν ἐπιτρέπετε, καὶ ἐγὼ ἐπι-

θυμῶ νὰ κάμω μίαν εὐχὴν εἰς τὸν παντοδύναμον Θεὸν δια τὴν ὑγείαν τοῦ ἀ-
γαπητοῦ υἱοῦ σας.». Τότε, λέγει ὁ Πρωθυπουργός: «Εὐχαρίστως θέλω. Παπᾶς 

ἐφέντη θερμῶς παρακαλέσατε τὸν Ὕψιστον Θεὸν δια τὴν ὑγείαν τοῦ ἀγα-

πητοῦ υἱοῦ μου καὶ ὅποιαν αἴτησιν κάμνετε ἀμέσως θὰ ἐκπληρωθῇ.». 
 

Τότε, κατ’ αἴτησιν αὐτοῦ εὐλαβῶς παρατήθησιν τὰς χεῖρας τοῦ ἐπὶ τὴν κε-

φαλὴν τοῦ ἀσθενοῦς καὶ μυστικῶς δια θερμῆς καὶ ἀδιστάκτου πίστεως, ἐπικα-
λούμενος τὸ θεῖον ὄνομα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, εὔχεται ὑπὲρ τῆς ὑγεί-

ας τοῦ ἡμιθανοῦς ἀσθενοῦς. Καὶ ἀμέσως ὁ ἀσθενὴς ἀναλβάνων τὴν ἐντελῆ ὑγείαν 

του ἐγείρεται ἐκ τῆς κλίνης του, καὶ εὐγνωμόνως εὐχαριστεῖ τὸν ἱερέα καὶ δοξάζει 
τὸν Θεόν, καὶ ὡς πεινασμένος προστάζει νὰ ἑτοιμάσουν τὸ φαγητὸν αὐτοῦ. 

 

Ἐπὶ τούτῳ, λοιπόν, οἱ ἰατροὶ καὶ οἱ ἐκεῖσε παρευρεθέντες θαυμάζουν καὶ 

δοξάζουν τὸν Θεὸν καὶ ἐπαινοῦν τὴν πίστιν τοῦ ἱερέως, ὁ δὲ Μέγας Βεζύρης χαί-

ρων καὶ ἀγαλλόμενος δια τὴν ἀνέλπιστον καὶ ταχεῖαν ὑγείαν τοῦ υἱοῦ του, λέγει 

πρὸς τὸν ἱερέα: «Σας εὐχαριστῶ πολύ, παπᾶς ἐφέντη, αἴτησαι παρ’ ἐμοῦ, καὶ 
ὅ,τι ἂν θέλῃς ἀμέσως θὰ δοθῇ.». 

 

Ἀποκριθεὶς λέγει ὁ πιστὸς καὶ θαυματουργὸς ἱερεύς: «Ἐκτὸς τῆς πολυτί-

μου ὑγείας τῆς Ὑμετέρας Ἐξοχότητος δὲν αἰτοῦμαι ἄλλο τίποτα 
· Ἐξοχότατε 

κύριε, ἡμεῖς οἱ ταπεινοὶ ὑπήκοοί σας Χριστιανοί, δι’ ἔλλειψιν ὕδατος ἔχομεν 

θλῖψιν μεγάλην καὶ στεναχωρίαν. Ἡ συνοικία μας κατέχουσα μίαν ὑψηλὴν 

καὶ ἄνυδρον θέσιν, μᾶς ἀναγκάζει νὰ μεταφέρωμεν, καὶ μάλιστα εἰς καιρὸν 

χειμῶνος, μὲ πολλὴν δυσκολίαν καὶ μὲ πολλοὺς κόπους τὸ νερὸν μᾶς ἀπὸ 
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τὴν κάτω πολὺ μακρὰν κειμένην Τουρκικὴν συνοικίαν. Ναι, δύο ὥρας ἀπέ-

χον εἰς τὴν πόλιν μας ὑπάρχει ἕν νερόν· ἀλλὰ τὸ μέρος πετρῶδες καὶ κρη-
μνῶδες ἐστί, καὶ ἔχει ἀνάγκην πολλῶν δαπανῶν καὶ κόπων, ταῦτα δὲ ἀδύ-

νατον νὰ ἐκτελεσθῶσι παρὰ μόνον δια τῆς Ὑμετέρας συναντιλήψεως καὶ 

Βασιλικοῦ Διατάγματος 
· ἐν τούτοις, λοιπόν, πεποιθὼς εἰς τὴν φιλανθρωπί-

αν τοῦ φιλολάου καὶ εὐσπλάγχνου ἡμῶν Ἄνακτος, ἐξαιτοῦμαι ταπεινῶς, 
τὴν περὶ τούτου εὐμενῆ διαταγὴν τῆς Ὑμετέρας Ἐξοχότητος.»[2]. 

 

Λοιπόν, ἀμέσως προστάζει ὁ Πρωθυπουργὸς τὴν ἐκτέλεσιν τῆς αἰτήσεως 

τοῦ θαυματουργοῦ ἱερέως. Λαβὼν δὲ ὁ πατὴρ Γεώργιος τὸ ἀνώτερον ὑψηλὸν Βα-

σιλικὸν Διάταγμα μετὰ χαρᾶς καὶ ἀπείρου ἀγαλλιάσεως ἔρχεται εἰς τὴν πατρίδα 

του, καὶ κατὰ τὴν βασιλικὴν διαταγὴν καὶ μὲ τὴν συνεργείαν τῆς κοινότητος τὸ 
πάντα ἐκτελεῖ καὶ φέρει τὸ ὕδωρ, καὶ εἰς καθεμίαν Χριστιανικὴν συνοικίαν κάμνει 

ὑδραγωγεῖα καὶ κρήνας. Τοιουτοτρόπως αὐτὸ τὸ δύσκολον ἔργον ἐτελείωσε τῇ 

12ῃ Ἰουλίου (1812) καὶ τῇ 3ῃ Νοεμβρίου (ὅπου ἑορτάζει ἡ Ἐκκλησία τὴν ἀνακομι-

δὴν τῶν λειψάνων τοῦ Ἁγίου) ταύτην τὴν ἡμέραν ἤρχισαν νὰ ρέουν τὰ νερὰ ἐκ 
τῶν κρηνῶν τῆς Χριστιανικῆς συνοικίας καὶ εἰς ἀνάμνησιν τοῦ γεγονότος κάθε 

χρόνον μέχρι σήμερον λαμπρῶς πανηγυρίζεται ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Γεωργίου εἰς 

τὴν Νεάπολιν (Νεβτσεχὲρ) τῆς Καππαδοκίας. 
 

Μετὰ τὴν ἐκτέλεσιν αὐτῶν τῶν καθηκόντων πρὸς τὴν πατρίδα του ἄφη-

σεν εἰς μνημόσυνόν του τὰς κρήνας, τὰς ὁποίας μέχρι σήμερον μὲ τὸ ὄνομα «Νερὸν 

τοῦ παπᾶ Γεωργίου» λέγουν, προσπάθησε περισσότερον νὰ προσέχῃ τὸν ἑαυτόν 

του καὶ τὸ ἀγαπητὸν λογικὸν ποίμνιόν του, προσθέτει ἀρετὰς ἐπ’ ἀρετῆς του. Με-

τὰ πολλῆς εὐλάβειας καὶ κατανύξεως, ἄρχισε νὰ ἐκτελῇ τὰς ἱεροπραξίας του καὶ 
μετὰ παρρησίας νὰ κηρύττῃ, διδάσκῃ, καταρτίζῃ καὶ ἐπανορθώνῃ τοὺς πταίο-

ντας, μὲ μακροθυμίαν καὶ ἀνεξικακίαν νὰ ἐλέγχῃ τοὺς ἀντιλέγοντας καὶ μὲ ἕνα λό-

γον νὰ προσπαθῇ δια νὰ σώσῃ τοὺς πάντας. 
 

Ἀλλ’ ὁ πολυμήχανος καὶ φθονερὸς ἀντίπαλός του Διάβολος παντοιοτρό-

πως προσπαθῶν καὶ μὴ δυνάμενος νὰ ἐμποδίσῃ ἢ νὰ σπείρῃ το ζιζάνιά του καὶ νὰ 
μετατρέψῃ τὸ θεῖον κήρυγμα εἰς τὴν γνώμην του, παρεκίνησε μερικοὺς ὑπερηφά-

νους καὶ φθονεροὺς ἀνθρώπους, νὰ συμπλέξουν κατὰ τοῦ ἀθώου καὶ δικαίου ἱε-

ρέως (καθὼς καὶ πάλαι ἔκαμαν κατὰ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου) ἀνυ-
ποστάτους τινὰς ψευδεῖς συκοφαντίας, καὶ οὕτῳ νὰ ἐξορίσουν αὐτὸν ἐκ τῆς πα-

τρίδος του, καὶ ἀμέσως ἐτελείωσαν τὴν γνώμην των, καὶ ἡτοίμασαν τὰς κάτωθι 

25 συκοφαντίας: 
 

1. Ὅτι μὲ τοὺς λόγους του ἐγείρει σκάνδαλα μέσα εἰς τὴν πόλιν. 

2. Ὅτι τοὺς πολίτας ἠνάγκασε νὰ κάμνουν ἐπὶ ματαίῳ περιττὰς δαπάνας. 
3. Μεταξὺ τῶν συμπατριωτῶν ἐπροξένησε φατρίας καὶ διχονοίας 

4. Ὡς αὐτάρεσκος καὶ ἐγωιστὴς ἐπιμένει εἰς τοὺς λόγους του. 

5. Ἀγάπα μόνον τοὺς χορηγοῦντας εἰς αὐτὸν χρήματα, τοὺς δὲ ἄλλους μισεῖ 

ὡς ἐχθρούς του. 
6. Μετὰ μίας κόρης πλαγιάζει εἰς ἕν στρῶμα. 

 
[2] Τότε ὁ Σουλτᾶνος ἦτο ο Σουλτὰν Μαχμοὺτ ὁ Β´. 



 - 12 - 

7. Αὐτὸς ὧν πιασμένος ἐκ τῆς παγίδος τοῦ Διαβόλου, ὡς πλανώμενος καὶ 

πλανῶν, ἀπατᾷ τὸν λαόν. 
8. Πάντοτε ὡς πεισματώδης ἐπιμένει εἰς τὰ λόγια του. 

9. Τὰς γυναῖκας συμβουλεύει καὶ χωρίζει ἀπὸ τοὺς ἄνδρας των. 

10. Πλανᾷ τὸν ἁπλοῦν καὶ ἄκακον λαόν. 

11. Ὡς μάγος ἔχει ἕνα μαγικὸν βιβλίον, καὶ εὑρίσκει κεκρυμμένους θησαυρούς, 
καὶ δια νὰ μὴ φανερωθῇ εἰς ἐκεῖνο τὸ μέρος κάμνει πηγάδια. 

12. Εἰς τὴν οἰκίαν του ἔκαμε μικρὰν τινὰ Ἐκκλησίαν δια νὰ πλανήσῃ τὸν λαόν. 

13. Ὡς λαίμαργος δὲν θέλει τὰ ἁπλᾶ φαγητά, ἀλλὰ πάντοτε ἐκλέγει τὰ ζυμαρι-

κὰ γλυκύσματα καὶ ἐκλεκτὰ φαγητά. 
14. Τὸ φαγητόν του τρώγει ἐπάνω εἰς τὰ ἀργυρά σκεύη. 

15. Πλαγιάζει ὄχι εἰς σκληρά, ἀλλ’ εἰς στολισμένα καὶ μαλακὰ στρώματα. 

16. Ὡς ἱερόσυλος κλέπτει τὰ κηρία καὶ ἐλαιόλαδα τῆς Ἐκκλησίας. 
17. Εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ πάντοτε καίει τὰ ἁγιοκέρια καὶ ἔλαιον τῆς Ἐκκλησίας. 

18. Ὅταν διδάσκει εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τὰς ἁμαρτίας τῶν ἀκροατῶν φανερώνει 

καὶ κατακρίνει. 

19. Εἶναι φιλοπόλεμος καὶ μνησίκακος ἄνθρωπος. 

20. Καταφρονεῖ τὰ λόγια τῶν ἄλλων, καὶ ὡς πεισματώδης ἐπιμένων εἰς τὰ λό-

για του, κατὰ τὴν ἀρεσκείαν του κάμνει. 

21. Ὡς φθονερὸς καὶ κακοῦργος πάντοτε φθονεῖ τοὺς διδασκάλους μας, καὶ 

κατηγορεῖ αὐτούς. 
22. Πάντοτε κρατεῖ κλειστὸν τὸ δωμάτιόν του, ἂν κανεὶς ἔρχεται πρὸς αὐτόν. 

ἀπὸ μέσα ἐρωτᾷ αὐτόν, ἂν εἶναι ἀπὸ μέρος τῶν δικαίων ἢ τῶν ἁμαρτωλῶν. 

23. Ἄν κανεὶς Χριστιανὸς κατὰ τὴν προαίρεσιν καὶ δύναμίν του κάμνει καμμίαν 
ἐλεημοσύνη, δὲν δέχεται, ἂν δὲν πληρώνῃ διακόσια ἢ τριακόσια γρόσια. 

24. Ὄπισθεν τοῦ ἀλόγου του δέχεται καμμίαν κόρην, καὶ οὕτῳ μαζὶ μὲ αὐτὴν 

πηγαίνει εἰς τὰ Μοναστήρια. 

25. Παρεκίνησε τὰ παιδιὰ νὰ λιθοβολήσουν τὸ Σχολεῖον. 
 

Λοιπόν, οἱ συμπατριῶται τοῦ μακαρίου ἱερέως ἀντὶ νὰ προσφέρουν ἐγκαρ-

δίους εὐχαριστίας καὶ τιμὰς εἰς τοιοῦτον μέγαν εὐεργέτην καὶ πνευματικὸν Πατέ-

ρα τῆς Πατρίδος των, οἱ ἀγνώμονες, ὡς ἀκάνθινον στέφανον περιπλέξαντες τὰς 

ἄνωθι εἰρημένας ψευδεῖς συκοφαντίας, κατέκριναν πεντάκις τὴν πρὸς τὸν Κύ-

προν ἐξορίαν αὐτοῦ. Ἀλλ’ ὁ πατὴρ Γεώργιος ὡς μιμητὴς τοῦ Χριστοῦ δια νὰ κατά-

πραΰνῃ τὸν θυμὸν καὶ τὸν φθόνον τῶν ἐχθρῶν του ἔφυγεν ἀπὸ τὴν πατρίδα του 
Νεάπολιν, καὶ τέσσερας χρόνους διέμεινε κεκρυμμένος εἰς τὸ ἐγγὺς χωρίον Προ-

κόπιον εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἱερέως Ματθαίου, ἔνθα μέσα εἰς ἕν δωμάτιον ἀσκητικῶς 

διάγων ἐσχόλαζεν εἰς προσευχὰς καὶ νηστείας καὶ ἀγρυπνίας. Μὲ κατάνυξιν ἐξετέ-

λει τὴν Θείαν Λειτουργίαν, καὶ ἐτρέφετο μόνον μὲ ξηρὸν ψωμὶ καὶ κολοκύνθια. Ὅ-
μως, πάλιν οἱ ἐχθροί του, κινούμενοι ἀπὸ τὸν Διάβολον, καὶ ἕκτην φορὰν καταδί-

κασαν τὴν ἐξορίαν του (τῇ 17ῃ Ἰουλίου, 1816). 
 

Τότε, ἀμέσως ὁ Πατὴρ Γεώργιος συλλαμβάνεται δια χωροφυλάκιον τῆς 

Τουρκικῆς Κυβερνήσεως καὶ ὡς πρόβατον ἐπὶ σφαγὴν ἀγόμενος δεδεμένος ἔρχε-

ται εἰς τὰ σύνορα τῆς φιλτάτης πατρίδος τοῦ δια δρόμου τῶν κιτρινοφύλλων λε-
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γομένων ἀμπελιῶν (Σαρὴ γιαπρὰκ πεγλαρή), καὶ κάθηται ἐπὶ πέτρας καθεδρῶν 

(ὀτουροὺμ καγιαλαρή). 
 

Ἀτενίσας δὲ ἐκεῖθεν τὴν ἀχάριστον, ἀλλὰ φιλτάτην αὐτοὶ πατρίδα Νεάπο-

λιν, ἐξαιρέτως δὲ παρατηρήσας τὴν ἄνωθεν Χριστιανικὴν συνοικίαν καὶ τὰς ἐκεῖ-

σε ἱερὰς ἐκκλησίας καὶ τὰς βρύσεις τὰς ὁποίας ἔκαμεν, ἔχυσε κρουνηδὸν δάκρυα 

καὶ κλαίων πικρῶς καὶ ἀπαρηγορήτως εἶπε ταῦτα: 
 

«Ὦ φιλτάτη πατρίς μου καὶ τὸ ἐκλεκτὸν ἠγαπημένον λογικόν μου 

ποίμνιον, ἀπὸ τὸν ἀρχιποιμένα Χριστὸν κατεστάθῃν ὁ ἀνάξιος δια νὰ σᾶς ὁ-

δηγήσω εἰς νομὰς σωτηρίους, προσπάθησα μὲ πολὺν πόθον νὰ ἐκτελέσω ἐ-

ντελῶς τὰ ἱερὰ καθήκοντά μου, ἀλλὰ δυστυχῶς ἀκόμη οὐδὲν ἐξετέλεσα καὶ 

δὲν θὰ δυνηθῶ νὰ ἐκτελέσω. Ἰδοὺ ἄρτι χωρίζομαι ἀφ’ ὑμῶν καὶ δὲν θὰ ἴδητε 

τὸ πρόσωπόν μου, καὶ δὲν θὰ ἀκούσητε τῆς φωνῆς τῶν κηρυγμάτων μου, ὅ-
θεν ἐπὶ τούτῳ ζητῶ συγγνώμην ἀφ’ ὑμῶν καὶ ἐξ ὅλης τῆς καρδίας μου δέο-

μαι, ἵνα ὁ πολυεύσπλαγχνος Κύριος νὰ συγχωρήσῃ τὰς ἁμαρτίας πάντων 

των εἰς ἐξορίαν με καταδικασάντων καὶ ἐπηρεαζόντων με, καὶ πάντας ἡ-

μᾶς διαφύλαξη ἀβλαβεῖς ἐν τὴ ἁγία πίστει καὶ ὁδηγήσῃ εἰς λιμένα θείου Αὐ-

τοῦ θελήματος.». 
 

Ἐπὶ τούτῳ ὁ εἰς ὑπουργείαν ταύτην τεταμένος χωροφύλαξ ἔκοψε τὸν λό-

γον του καὶ εἶπε: «Παπᾶς ἐφέντη, ἄφησε τὰ περιττὰ λόγια, πρὶν νὰ περάσῃ ὁ καιρὸς 

νὰ ἐξακολουθήσωμεν τὸν δρόμον μας.». Ἐπὶ τούτῳ παρακαλῶν ὁ πατὴρ Γεώργιος 
δια νὰ δώσῃ εἰς αὐτὸν μόνον δύο λεπτὰ προθεσμίαν, καὶ πάλιν μετὰ δακρύων ἀτε-

νίσας εἰς τὴν Χριστιανικὴν συνοικίαν εἶπεν: «Ὦ Νεάπολις, ὦ Νεάπολις! Ἐπειδὴ 

δὲν ἐγνώρισας τὸ συμφέρον σου, ἀντὶ τῆς προτερινὴς εὐδαιμονίας σου, θὰ 

ἔχῃς τὴν ἐσχάτην καταστροφήν σου.». Οὕτῳ ὡς μιμητὴς τοῦ Κυρίου, λυπούμε-
νος καὶ κλαίων δια τὴν μέλλουσαν ἀθλίαν κατάστασιν τῆς φιλτάτης πατρίδος του, 

ἕνεκα τῆς ὁποίας ὡς καλὸς ποιμὴν εἶχε θυσιάσῃ ὅλην τὴν ζωήν του, ἐν βαθείᾳ λύ-

πῃ τῆς καρδίας του ἀποχαιρετήσας αὐτὴν ἠκολούθησε τὸν δρόμον τῆς ἐξορίας 

του. 
 

Πολλοὶ Χριστιανοὶ εἶχαν ἀκολουθήσει τὸν καλὸν ποιμένα τῶν δια νὰ λά-
βουν τὴν ἐσχάτην εὐχὴν καὶ εὐλογίαν του, πάντες μὲ δάκρυα λαμβάνοντες τὰς εὐ-

χὰς καὶ εὐλογίας του καὶ ἀποχαιρετήσαντες αὐτὸν ἀνεχώρησαν, ἐξ ὧν μόνον πέ-

ντε εὐλαβέστατοι καὶ στενότατοι φίλοι καὶ μαθηταί του, παρομοίως καὶ αἱ καλο-

γραῖαι Συκέρα καὶ ἁπλᾶ λεγομένη Φωτεινή, οὐδόλως ἠθέλησαν νὰ ἐγκαταλεί-

ψουν τὸν ἠγαπημένον Διδάσκαλον καὶ Πνευματικὸν Πατέρα των, ἀλλ’ ἠκολούθη-

σαν μὲ αὐτὸν μέχρι τῆς Κύπρου. 
 

Ἐκ τῶν ἀνδρῶν δὲ τούτων οἱ τρεῖς ἐκεῖ ἀπέθανον, οἱ δὲ ἄλλοι δύο μετὰ κα-

λογραίων διέμεναν ἐκεῖ μέχρι τοῦ θανάτου τοῦ ἱερέως, ἐπειδὴ ὁ πατὴρ Γεώργιος 
ἀφοῦ ἔφθασεν εἰς τὴν Λευκωσίαν τῆς Κύπρου ἀπὸ πολλὰς θλίψεις καὶ ἀπὸ κό-

πους τῆς ἐκτεταμένης ὁδοιπορίας ἠσθένησεν. Ἐν τούτοις, ἕνεκα πάντων τῶν συμ-

βεβηκότων εἰς αὐτὸν εὐχαριστῶν τῷ Κυρίῳ καὶ δια τὸ ἠγαπημένον ποίμνιόν του 

διαπύρως εὐχόμενος καὶ δια τοὺς ἀδίκως συκοφαντήσαντας καὶ ἐξορίσαντας ἀδι-

αλλάκτους ἐχθρούς του παρὰ Κυρίου συγγνώμην αἰτούμενος, παρέδωκε τὴν ψυ-

χὴν τοῦ εἰς χεῖρας τοῦ Θεοῦ τὴν 12ην Σεπτεμβρίου, 1816, ἡμέρα Τετάρτη, καὶ τὸ 
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λείψανόν διαμένει ἐκεῖσε, εἰς τὴν Λευκωσίαν τῆς Κύπρου, ὡς τίμιον καὶ ἀναφαίρε-

τον κτῆμα[3]. 
 

Ἰδοὺ ἐν συντόμῳ ὁ βίος τοῦ ἀειμνήστου Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Γεωργίου ὁ 

ὁποῖος μᾶς διδάσκει, ὅτι καὶ εἰς τοὺς ἐσχάτους καιροὺς ἡμῶν ὅποιος θέλει νὰ πολι-

τεύηται κατὰ τὸν Εὐαγγελικὸν νόμον, δια τῆς θείας Χάριτος, τὰ πάντα κατορθώ-

νει ἂν καὶ εἶναι ἀδύνατος καὶ ἀγράμματος, μόνον νὰ ἔχῃ πίστιν καὶ δια τῆς συνερ-

γείας τῆς θείας Χάριτος ἐνδυναμώνεται καὶ γίνεται σοφός. Ἀλλὰ ὁ πατὴρ ἡμῶν Ὅ-
σιος Γεώργιος, καθὼς ἐνῶ ἔζῃ εἰς τὸν κόσμον δια λαμπρᾶς Χριστιανικῆς πολιτείας 

καὶ τῶν σοφῶν κηρυγμάτων του ἐφώτισε πολλοὺς καὶ ὡδήγησεν εἰς λιμένα σω-

τηρίας, παρομοίως τώρα καὶ μετὰ θάνατον πολλοὺς φωτίζει δια τῶν σοφῶν συγ-

γραμμάτων του. Καὶ ἂν ἐπὶ τέλους διὰ τὸ θεῖον κήρυγμά του συκοφαντηθείς, ὡς 
ἄλλος Χρυσόστομος καὶ ἐξωρίσθῃ, ὑπομένων μέχρι θανάτου πάντα δια τὴν ἀγά-

πην τοῦ Ἀρχιποιμένος Χριστοῦ, νῦν, ὅμως, συναυλίζεται μὲ τὰ πνεύματα τῶν ὁμοί-

ων του ἱεροκηρύκων τῆς Ἁγίας καὶ ἀμώμου ἡμῶν Πίστεως, παρίσταται εἰς τὴν Ἁ-

γίαν Τριάδα καὶ πρεσβεύει ὑπὲρ ἡμῶν. 
 

Είθε ο Πανάγαθος Κύριος να μας αξιώση, αφού μιμηθούμε και ημείς την πί-

στιν, την ελπίδα και την αγάπην αυτού, των επουρανίων αγαθών δια της Χάριτος 

του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ω η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας. Αμήν. 

 

 

Ὁ ἐκδότης, 

π. Λεόντιος Ἀναστασιάδης. 

 
 

 
 

«Νερὸν τοῦ παπᾶ - Γεωργίου» 

 

 
[3] Οἱ συμπατριῶται του ἠθέλησαν νὰ μετακομίσουν τὸ λείψανόν του εἰς τὴν πατρίδα του Νεάπο-

λιν, ἀλλ’ οἱ Κυπριῶται δὲν τὸ ἔδωσαν εἰς αὐτούς. 
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Πρόλογος τοῦ Πατρὸς Γεωργίου 
 

Ὁ ἐν Ἱερεῦσι ταπεινὸς Παπᾶ Γεώργιος τριῶν καὶ πέντε ἐτῶν τῆς ἡλικίας 

μου ἐγκαταλειφθεὶς ὀρφανὸς ἀπὸ πατρὸς καὶ μητρός μου, μόνον δια τῆς προνοίας 

τῶν συγγενῶν μου ἐσπούδασα εἰς ἕν παιδαγωγικὸν Σχολεῖον τῆς πατρίδος μου, 

καὶ ἔμαθον μόνον ἁπλήν ἀνάγνωσιν. 
 

Καὶ ἐπειδὴ δὲν εἶχον ποὺ τὴν κεφαλήν μου κλίνω ἠναγκάσθησαν οἱ συγγε-

νεῖς μου νὰ μὲ ὑπανδρεύσουν[4] εἰς ἡλικίαν 17 ἐτῶν. Καὶ μετὰ πέντε χρόνους κατ’ 

αἴτησιν τῆς κοινότητος ἐχειροτονήθῃν Πρεσβύτερος τῆς Ἐνορίας, ἀλλ’ ἀπορῶ καὶ 

θαυμάζω ὅτι ἐπέτρεψεν ὁ πνευματικὸς Πατὴρ νὰ ἀναβαίνω ἀμέσως εἰς τὸ ὑψηλὸν 

ἀξίωμα τῆς Ἱερωσύνης παρὰ κανόνας ἐνῶ ἤμῃν 22 ἐτῶν ἕνας ἀγράμματος ταπει-
νὸς νέος. 

 

Ἀλλ’ ἠσθάνθῃν ὅτι τὰ ἀσθενῆ θεραπεύουσα καὶ τὰ ἐλλείποντα ἀναπληροῦ-

σα θεία Χάρις ἐξελέξατο ἐμέ, τον ἀσθενῆ καὶ ἀγράμματον, δια νὰ φανερώσῃ δι’ ἐ-

μοῦ τοῦ ταπεινοῦ τὴν δύναμίν του, ἐν ταυτῷ δὲ ἀκριβῶς γνωρίζων την εἰς αὐτὴν 

ἀνικανότητα καὶ οὐτιδανότητά μου νυχθημερὸν ἐκ κατανύξει καρδίας προσευχό-

μενος καὶ μελετῶν τὴν Ἁγίαν Γραφὴν καὶ τὰ συγγράμματα τῶν Ἁγίων Πατέρων, 

θερμῶς παρεκάλουν, ὡς πηγὴν τῆς ἀληθινῆς σοφίας, τὸν Πανάγαθον Κύριον δια 

νὰ φωτίσῃ καὶ ἐνδυναμώςῃ καὶ ἐμὲ τὸν ἀνάξιον, ὡς τοὺς Ἁγίους Ἀποστόλους Αὐ-

τοῦ, δια νὰ δυνηθῶ νὰ ἐκτελέσω θεαρέστως τὰ ἱερά μου καθήκοντα, καὶ τὸ εἰς ἐμὲ 
ἐμπιστευθὲν λογικὸν ποίμνιον Αὐτοῦ ὁδηγήσω εἰς ὁδὸν σωτηρίας. 

 

Ἐκτὸς τούτων, ὡς ἀγνοῶν τὴν Ἑλληνικὴν γλῶσσαν πολλάκις ἐπήγαινον 

εἰς τὸ σχολεῖον ἤκουον τὰ μαθήματα καὶ ἐπηρώτων τοὺς εὐλαβεῖς Διδασκάλους 

δια τὰς ἀπορίας μου. Θεωρῶν δὲ ὡς τὸ πρῶτον καὶ ἀναγκαιότατον ἄφευκτον κα-

θῆκον μου τὸ θεῖον κήρυγμα, ἐπικαλούμενος τὴν ἄνωθεν βοήθειαν τῆς θείας Χάρι-
τος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τὰς Κυριακὰς καὶ ἑορτάς, μετὰ τὴν ἀνάγνωσιν τοῦ θεί-

ου Εὐαγγελίου, ἐκήρυττον τὸν θεῖον λόγον, ἐπικαλούμενος τὴν ἄνωθεν βοήθειαν 

εἰς Τουρκικὴν γλῶσσαν ὡς ἀγνοόντας τὴν Ἑλληνικήν. Καὶ κατὰ ἀρχαίαν συνήθει-
αν τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας εἰς καθένα μῆνα ἐπήγαινον εἰς τὰς οἰκίας πάντων 

τῶν ἐνοριτῶν μου, ἀδιακρίτως πτωχῶν τε καὶ πλουσίων, καὶ ἐδίδασκον αὐτοὺς 

πάντα τὰ Χριστιανικὰ αὐτῶν καθήκοντα. 
 

Ἕν ταύτω δὲ ἐνθυμούμενος, ὅτι πολλοὶ ἱερεῖς δια γυναικείας ἀπάτης ἐδελε-

άσθησαν καὶ ἔπεσον, φοβούμενος μήπως καὶ ἐγὼ ὡς νέος ἱερεὺς νὰ μὴν πέσω εἰς 

ποικίλας παγίδας τοῦ Διαβόλου, ἐν συντόμῳ ἐδίδασκον εἰς αὐτὰς τὰ πρὸς σωτηρί-

αν ἀναγκαία, καὶ δὲν ἄφινον αὐτὰς νὰ μείνωσι πολὺν καιρὸν κοντά μου, καὶ νὰ 

κάμνωσι πολυλογίας. 
 

Ἐν τούτοις, λοιπόν, ἦτο μία εὐλαβεστάτη κόρη ὀνομαζόμενη Φωτεινὴ ἥτις 

ἦτο ἀγράμματος και, ὡς ἀπὸ μήτρας ἡγιασμένη, καταφλέγετο ἐκ τῆς θεϊκῆς ἀγά-

 
[4] Ὁ ὀρθὸς ὅρος γιὰ τὸν ἄνδρα ὅταν ἔρχεται εἰς γάμου κοινωνίαν εἶναι «νυμφεύεται», ἤτοι ἐ-

παίρνει νύμφη· στὴ δὲ καθομιλουμένη νύφη, ἐνῶ ὅταν μία γυνὴ ἔρχεται εἰς γάμου κοινωνίαν, τότε 

ὑπανδρεύεται, στὴ δὲ καθομιλουμένη πανδρεύεται/παντρεύεται, ὅπερ εἶναι ὑπὸ ἀνδρός 
· ἐπαίρνει 

ἄνδρα (ὕπανδρος γυνή). Οἱ δὲ σημερινοὶ ἄνδρες «τοιοῦτοι» (κίναιδοι) ὑπανδρεύονται εἰς τὴν κυ-

ριολεξίαν, τουτέστιν ἀνὴρ ἐπαίρνει γιὰ σύζυγόν του… ἀνήρ! (sic) | (Σημείωσις ἐκτὸς βιβλίου). 



 - 16 - 

πης τοῦ Χριστοῦ μιμουμένη τὰς ἀρχαίας Ἁγίας Γυναῖκας 
· ἐξετέλει δὲ προθύμως τὰ 

καλογερικὰ καθήκοντα καὶ θαυμασίως πολλάκις ὁ νοῦς της ἡρπάζετο εἰς θεωρίας, 
ἀποκαλύψεις καὶ νυκτερινὰς ὀπτασίας 

· δια τοῦτο συστελλομένη καὶ φοβουμένη 

μήπως, ὡς ἀδόκιμος καὶ ἀδιάκριτος, ἀπατηθῇ καὶ πέσῃ εἰς παγίδας τοῦ Διαβόλου, 

πολλάκις ἤρχετο κοντά μου καὶ ἐπρότεινεν εἰς ἐμὲ μερικὰς ἐρωτήσεις καὶ τὰς ἀπο-

ρίας της, καὶ ἐπροσπάθει νὰ μάθῃ ἀκριβῶς τὰ Δόγματα καὶ Διδασκαλίας τῆς Ἁγίας 
Ὀρθοδόξου ἡμῶν Πίστεως, καὶ τὰ καλογερικὰ καθήκοντα. Ὅμως, ἐγώ, ὡς φοβού-

μενος γυναικείαν ἀπάτην, πρῶτον μὲν ἀπέρριπτον αὐτήν, καθὼς εἶπα, ἀλλ’ ἀκρι-

βῶς πληροφορηθεὶς δια θείας ἀποκαλύψεως τὴν θεάρεστον αὐτῆς πολιτείαν ἐδί-

δασκον αὐτήν, καὶ ἤθελον νὰ πληροφορηθῶ περὶ τῆς πνευματικῆς κρυπτῆς ἐργα-
σίας της, ἀλλ’ αὐτὴ ὡς φεύγουσα τὴν κενοδοξίαν καὶ τὸν ἔπαινον τῶν ἀνθρώπων 

δὲν ἤθελε να μου τὰ φανερώσῃ, δια τοῦτο ἠναγκάσθῃν μεθ’ ὅρκου νὰ ἀποφασίσω 

ἐνώπιον τοῦ πανταχοῦ παρόντος παντογνώστου Θεοῦ, ὅτι θὰ κρατήσω αὐτὰ τὰ 
μυστικὰ γεγραμμένα καὶ δὲν θὰ δημοσιεύσω αὐτὰ μέχρι τοῦ θανάτου αὐτῆς. Λοι-

πόν, κατὰ ταύτην τὴν ἀπόφασιν ἡμῶν ἤρχισε νὰ μοῦ φανερώνῃ ἐν εἴδει ἐξομολο-

γήσεως τὰς κρυπτὰς ἐργασίας της, τὰς κατὰ Δαιμόνων νίκας καὶ ἀγῶνας, τὰς θε-

ωρίας καὶ ἀποκαλύψεις, ἀλλὰ πάντοτε, ὡς φεύγουσα τὴν κενοδοξίαν, δὲν ἔλεγεν 

αὐτὰς κατὰ σειρὰν ἐν τάξει, ἐγὼ δὲ ἀμέσως τὰ ἔγραφον γνωρίζων ἀκριβῶς ὅτι οἱ 

μεταγενέστεροι θὰ ὠφεληθῶσιν ἐξ αὐτῶν. 
 

Ἐπειδὴ κατὰ τοὺς θείους Ἀποστόλους «ἐν ἐσχάταις ἡμέραις ἐνστήσονται 

καιροὶ χαλεποί» (Β´ Τιμ. Γ´, 1-9), καὶ ἀποστήσονται ἐκ τῆς Ἁγίας Πίστεως, καὶ θὰ 

γίνωσι πολλοὶ ψευδοδιδάσκαλοι, καὶ παρεισάξουσι αἱρέσεις ἀπωλείας, καὶ τὸν ἀ-
γοράσαντα αὐτοὺς Δεσπότην ἀρνούμενοι ἐπάγοντες ἑαυτοῖς ταχεῖαν ἀπώλειαν 

(Β´ Πέτρου β´, 1)· δια τοῦτο, φοβούμενος τὴν καταδίκην του τὸ τάλαντον κρύψα-

ντος ὀκνηροῦ δούλου, δὲν ἠμέλησα νὰ τὰ γράψω. Ἕνεκα, ὅμως, διαφόρων θλιβε-

ρῶν περιστάσεων, ἀσθενειῶν καὶ ἐξαιρέτως ἕνεκα τοῦ ἄωρου καὶ θλιβεροῦ θανά-
του τῆς συζύγου μου δὲν ἠμπόρεσα νὰ τακτοποιήσω αὐτά. Ἐπὶ τούτῳ, λοιπόν, ζη-

τῶν συγγνώμην τῶν εὐλαβῶν ἀναγνωστῶν[5]. 

 
 

Διατελῶ ὁ ἐν Χριστῷ εὐχέτης σας, 

Παπᾶ Γεώργιος. 

Ἐν Νεαπόλει τῆς Καππαδοκίας, 
τῇ 8ῃ Φεβρουαρίου, 1804 

 
[5] Ἐκ τῶν ἄνω εἰρημένων ἐννοεῖται, ὅτι ὁ Πατὴρ Γεώργιος δὲν ἠδυνήθῃ κατὰ τὴν ἀπόφασίν των 

νὰ τὰ δημοσιεύσῃ αὐτὰ μετὰ τὸν θάνατον τῆς Φωτεινῆς. Ἐπειδὴ μετὰ ταῦτα ἐξορισθεῖς εἰς τὴν 

Λευκωσίαν τῆς Κύπρου ἀπεβίωσε καὶ ἐκεῖ ἐτάφῃ. Ἡ δὲ Φωτεινὴ ἀπὸ τὴν Κύπρον ἐπέστρεψεν εἰς 
τὴν Νεάπολιν καὶ ἐκεῖ ἀπέθανεν, καὶ ἀπὸ τὸ λείψανόν της μόνον τὴν κάρα της οἱ συμπατριῶται 

της μετέφεραν εἰς τὸ Μακροχώριον τῆς Κωνσταντινουπόλεως εἰς ἐμπόλεμον καιρόν, καὶ φυλάτ-
τουν αὐτὴν ὡς πολύτιμον θησαυρόν. Δια τοῦτο καὶ τὰ χειρόγραφα τοῦ πατρὸς Γεωργίου ἔμειναν 

ἀνεπιμέλητα καὶ ἐρριμένα ὡς φύλλα δένδρων. Καὶ μετὰ παρέλευσιν τελείων χρόνων ἑκατὸν 

(1804-1904) κατὰ θείαν πρόνοιαν ὁδηγηθεὶς ὁ ταπεινὸς νὰ τελειοποιήσω αὐτὸ τὸ ἔργον ηὗρα αὐ-

τὰ ἀνακατωμένα ἀλλὰ φοβούμενος τὴν φοβερὰν καταδίκην των τὸ ἔργον τοῦ Κυρίου ἀμελού-

ντων, καὶ ἐπικαλούμενος τὴν ἄνωθεν βοήθειαν, ἀντέγραψα καὶ μετέφρασα δια τῆς συνεργείας τῆς 

θείας Χάριτος, ἀλλὰ μὴ γνωρίζων ἀκριβῶς Ἑλληνικὴν γλῶσσαν, ἂν ἔχω μερικὰς ἐλλείψεις καὶ λά-

θῃ, ζητῶ συγγνώμην τῶν ἐλλογίμων ἀναγνωστῶν (ὁ ἐκδότης). 
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Κεφάλαιον Α´ 
 

Περὶ τῆς φυσικῆς τοῦ Θεοῦ γνώσεως 

καὶ ἡ δια τῶν κτισμάτων θεωρητική 

γνῶσις τῆς Ὁσίας Φωτεινῆς. 
 

«Ἀρχή σοφίας φόβος Κυρίου». «Τό 
γνωστόν τοῦ Θεοῦ φανερόν ἐστίν ἐν ἀν-

θρώποις· ὁ γάρ Θεός αὐτοῖς ἐφανέρωσε. Τά 

γάρ ἀόρατα αὐτοῦ ἀπό κτίσεως κόσμου τοῖς 
ποιήμασι νοούμενα καθορᾶται, ἥ τε ἀΐδιος 

δύναμις και θεότης, εἰς τό εἶναι αὐτούς ἀν-

απολόγητους».Α 
 

(Παρ. 1, 7 | Ρωμ. α´, 19-20) 

 

Ἐν Χριστῷ ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, δηλοποιὼ ὅτι ἅμα ἐπαρουσιάσθῃ πρώ-
την φορὰν αὐτὴ ἡ εὐλογημένη Φωτεινὴ ἦτο σχεδὸν ἕως 24 ἐτῶν, ἀλλὰ γνωρίζω 

αὐτὴν ὡς ἀπὸ μήτρας ἡγιασμένην ἔκρινα εὔλογον νὰ ἐξετάσω τὰς ἀπὸ μικρᾶς ἡλι-

κίας της ἔργα καὶ νὰ γράψω, ὥστε οἱ μεταγενέστεροι νὰ μελετήσουν καὶ νὰ γνωρί-

σουν, ὅτι τοὺς καλοπροαίρετους ἀνθρώπους ὁ Θεὸς ἀπὸ μικρὰν ἡλικίαν ἐκλέγει, 

φωτίζει, συνετίζει καὶ ὁδηγεῖ εἰς ἀληθινὴν σοφίαν. 

 

Ἐ ρ ώ τ η σ ι ς : Τέκνον μου, πρῶτον νὰ μοῦ φανερώσῃς τα ἀπὸ παιδικῆς 

ἡλικίας σου, πῶς ἐγνώρισες τὸν ἀληθινὸν Θεόν; 
 

 

Ἀ π ό κ ρ ι σ ι ς : Πνευματικέ μου Πάτερ, ἐγὼ ἡ ταπεινὴ δούλη του Θεοῦ, ὡς ἀ-

γράμματος, δὲν ἐδιάβασα κανὲν ψυχωφελὲς βιβλίον, καὶ ἐκ τῶν γονέων μου ἡ ἐξ 
ἄλλων τινῶν δὲν ἤκουσα καθόλου τὰ γλυκύτατα λόγια τοῦ Θεοῦ καὶ τὰ Δόγματα 

τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας, ἐκ δὲ τῶν ἀναδόχων ἢ ἐκ τῶν Διδασκάλων δὲν ἐκατη-

χήθῃν τα τῆς ἁγίας καὶ ἀμώμου ἡμῶν Πίστεως. 
 

Ἀλλὰ μόνον ἐξ ἁπαλῶν ὀνύχων τῆς μικρᾶς παιδικῆς ἡλικίας μου ἠσθανό-

μῃν ἐντὸς τοῦ νοὸς καὶ τῆς καρδίας μοῦ μίαν ὑπερφυσικὴν δύναμιν ἡ ὁποία εἰς 

τὴν καρδίαν μου ὡσεὶ φωτιὰ ἐφλέγετο ἐκ τῆς θεϊκῆς ἀγάπης καὶ ἐφώτιζε το νοῦν 

μου, καὶ ὡδηγοῦσεν ἐμένα εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας καὶ φόβου Θεοῦ, καὶ οὕτῳ ἡμέ-

ραν παρ’ ἡμέραν μου ἀπεκάλυπτε τὰ ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν κεκρυμμένα μυστή-

ρια τοῦ Θεοῦ, καὶ τὰ ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια τῆς σοφίας Του μοῦ ἐδίδασκεν, ὥστε 

ἀπὸ μικρᾶς ἡλικίας ἤρχισα νὰ ἐξετάζω τὴν εἰς τὰ κτίσματα ἀνεξερεύνητον σοφίαν 

τοῦ Θεοῦ, καὶ νὰ φυλάττω τὰς ἐντολάς Του. 
 

Πολλάκις εἰς τὴν ἐξοχὴν κάτω ἀπὸ τὰ δένδρα καθημένη, καὶ θεωροῦσα τὴν 

ὡραιότητα τῆς φύσεως καὶ τὰς εὐωδίας τῶν ποικίλων ἀνθέων τῶν δένδρων καὶ 
τῶν διαφόρων χόρτων, καὶ θαυμάζουσα της ἐν αὐτοῖς σοφίαν τοῦ Θεοῦ ἔλεγον ἐν 

ἐμαυτῇ· Ἐὰν τὰ φθαρτὰ καὶ προσωρινὰ αὐτὰ κτίσματα τόσην ὡραιότητα ἔ-

χουν καὶ ἡδυτάτην τινὰ εὐωδίαν μας προσφέρουν, ἄραγε πόση περισσοτέ-

ραν ὡραιότητα καὶ καλὴν ἀληθινὴν εὐωδίαν ἔχουν ἐκεῖνα τὰ ὑπερουράνια 
αἰώνια ἀγαθὰ τὰ ὁποῖα ἡτοιμάσθησαν δια τοὺς δικαίους καὶ Ἁγίους ἀνθρώ-
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πους. Ἀτενίζουσα δὲ εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ τὴν ἡμέραν μὲν βλέπουσα τὸν λαμπρό-

τατον ἥλιον λάμποντα καὶ ἀκτινοβολοῦντα καὶ ὅλα τὰ κτίσματα φωτίζοντα καὶ 
ζωογονοῦντα, ἐδόξαζον τὸν Πάνσοφον Δημιουργόν, καὶ ἔλεγον· Αὐτὸς ὁ λαμπρό-

τατος Ἥλιος ἕνας μὲ φαίνεται, ἀλλὰ ὡς κτίσμα τοῦ ἑνὸς καὶ Τρισυποστάτου Θεοῦ 

συνιστᾷται ἀπὸ δίσκον, φῶς καὶ ἀκτίνων καὶ μᾶς διδάσκει ὅτι ὁ Δημιουργὸς τοῦ 

Σύμπαντος Κόσμου εἶναι ἕνας Τρισυπόστατος Θεός, Πατήρ, Υἱὸς καὶ Ἅγιον Πνεῦ-
μα, αὐτὸς εἶναι Παντοκράτωρ, Παντοδύναμος, πανταχοῦ παρών, Πανάγαθος, Πο-

λυεύσπλαγχνος καὶ Δίκαιος Κριτής. 
 

Λοιπόν, ἂν ὁ Ἥλιος αὐτὸς εἶναι τόσον λαμπρότατος, ὥστε φωτίζει καὶ ζωο-

γονεῖ πάντα τὰ κτίσματα, ἄραγε πόσον ἀσυγκρίτως μυριάκις περισσότερον φωτί-

ζει, ζωοποιεί, ἁγιάζει, ἐνδυναμώνει πάντα τὰ νοερὰ κτίσματα τὸ ἄκτιστον, ἄναρ-
χον καὶ ἀληθινὸν Φῶς τῆς Τρισηλίου Θεότητος Πατρός, Υἱοῦ καὶ Ἁγίου Πνεύμα-

τος; 
 

Παρομοίως τὴν νύκτα ἀτενίζουσα τὴν σελήνην καὶ τοὺς ἀναριθμήτους ἀ-

στέρας τοῦ οὐρανοῦ καὶ τὴν εἰς αὐτοὺς ἁρμονίαν καὶ τάξιν, καὶ θαυμάζουσα τὴν 

εἰς αὐτοὺς ἀνεξερεύνητον σοφίαν τοῦ Δημιουργοῦ ἔλεγον: Ἄν αὐτὸ τὸ στερέωμα 

τοῦ οὐρανοῦ τόσην λαμπρότητα καὶ τάξιν ἔχουν, πόσῳ μᾶλλον εἰς τὸ νοητὸν στε-

ρέωμα ὑπὲρ Ἥλιον λάμπουν ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος Μαρία, τὰ ἐννέα Τάγματα τῶν 

ἐπουρανίων Ἀσωμάτων Δυνάμεων, οἱ χοροὶ τῶν ἀναρίθμητων Ἁγίων Ἀποστόλων, 

Προφητῶν, Ὁσίων καὶ Δικαίων; Ταῦτα καὶ πολλὰ ἄλλα τοιαῦτα συλλογιζομένη ἐν 

Πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ ἐπροσκύνουν καὶ ἐλάτρευον τὸν Πανάγαθον Δημιουργὸν 

τοῦ Σύμπαντος κόσμου· ὦ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν. 

 
Σ η μ ε ί  ω σ ι ς : Κατὰ τὰ ἄνω εἰρημένα οἱ ἄπιστοι καὶ ἄθλιοι εἶναι ἀναπολόγη-

τοι καὶ χειρότεροι ἀπὸ τοὺς Δαίμονας, διότι καὶ αὐτοὶ οἱ Δαίμονες πιστεύουν ὅτι 

εἶναι Θεός, φρίττουν καὶ τρέμουν τὴν αἰώνιον Κόλασιν. 
 

Καὶ ἡ φύσις καὶ τὰ κτίσματα μαρτυροῦν ὅτι εἶναι Θεός. Δὲν βλέπω τὸν Θεὸ 

καὶ ὅμως διορῶ αὐτὸν πανταχοῦ, βαδίζω πανταχοῦ παρ’ αὐτῷ ἀνακαλύπτω ἀνὰ 
πᾶν βῆμα τὰ ἴχνη Αὐτοῦ. Ἑκάστη ἀναπνοή, ἕκαστος παλμός, ἑκάστη κίνησις ἀναγ-

γέλει ἐν ἐμοὶ τὴν ὕπαρξιν τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεὸς δὲν ἄφηκεν ἑαυτὸν ἀμάρτυρον ἀγαθο-

ποιῶν, οὐρανόθεν ἡμῖν ὑετοὺς διδοὺς καὶ καιροὺς καρποφόρους, ἐμπιμπλῶν τρο-
φῆς καὶ εὐφροσύνης τὰς καρδίας ἡμῶν (Πράξ. ιδ´, 17). «Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται 

δόξαν Θεοῦ, ποίησιν δὲ χειρῶν αὐτοῦ ἀναγγέλει τὸ στερέωμα. Ἡμέρα τὴ ἡ-

μέρα ἐρεύγεται ρῆμα, καὶ νὺξ νυκτὶ ἀναγγέλει γνῶσιν» (Ψαλ. ιη´, 2-3). 
 

Ἡ φύσις πᾶσα τῶν κτισμάτων εἶναι βιβλίον ἠνεωγμένον ὥστε ὡς ἕν Σχο-

λεῖον ὁ προσέχων τὰ πάντα διδάσκεται, καὶ γνωρίζει τὸν ἀληθινὸν Θεὸν καὶ φυλά-
σσει τὰς ἐντολάς του. Ἀλλά, κατὰ τὸν Ἅγιον Ἀντώνιον «Οἱ τῆς κακίας πεπληρω-

μένοι καὶ τὴ ἀγνωσία μεθύοντες οὐ γινώσκουσι τὸν Θεόν· οὐδὲ γὰρ νήφουσι 

τὴ ψυχή· ὁ δὲ Θεὸς νοητός, καὶ οὐχ ὁρατῶς μέν, φανερώτατος δὲ ἐν τοῖς ὁρα-

τοῖς (κτίσμασι) ὥσπερ ψυχὴ ἐν τῷ σώματι, εἰ δὲ σῶμα χωρὶς ψυχῆς ἀδύνα-
τον συστῆναι, οὕτῳ καὶ πάντα τὰ ὁρώμενα καὶ ὄντα χωρὶς Θεοῦ συστῆναι 

ἀδύνατον. – Διατὶ ἐγένετο ἄνθρωπος; ἵνα τὰ ποιήματα τοῦ Θεοῦ κατανοῶν νοε-

ρῶς θεάσηται αὐτόν, καὶ δοξάσῃ τὸν κτίσαντα αὐτὸν δια τὸν ἄνθρωπον· ὁ δὲ νοῦς 
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ὁ τῷ Θεῷ ἐπέραστος ἀόρατον ἐστὶν ἀγαθὸν ὑπὸ Θεοῦ τοῖς ἀξίοις δωρούμενος δια 

χρηστῆς πολιτείας» (ἴδε Φιλοκαλίαν, κεφ. νδ´, νε´). 
 

† † † 

 

Κεφάλαιον Β´ 
 

Περὶ τῆς εἰς τοὺς πτωχοὺς εὐσπλαχνίας 

τῆς Ὁσίας Φωτεινῆς. 
 

«Δανείζει Θεῷ ὁ ἐλεῶν πτωχόν»· 

«Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοί ἐλεηθή-

σονται». 
 

(Παρ. 19, 17 | Ματθ. ε´, 7) 

 

Ἐ ρ ώ τ η σ ι ς : Τέκνον μου, νὰ μοῦ εἰπῇς, περὶ τῆς πρὸς πτωχοὺς ἐλεημο-

σύνης πῶς ἐγνώριζες; 
 

Ἀ π ό κ ρ ι σ ι ς : Πνευματικέ μου Πάτερ, μὴ ζητήσῃς παρ’ ἐμοῦ τῆς ταπεινῆς 
τα ὑπὲρ ἔννοιαν λόγια τῆς Ἁγίας Γραφῆς, καθὼς καὶ πρότερον σοῦ εἶπα, οὐδόλως 

ἐγνώριζον τὰ περὶ τῆς ἐλεημοσύνης γλυκύτατα λόγια τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἀλλὰ 

μόνον ἐκ τῆς θεωρίας τῶν κτισμάτων καὶ ἐκ τοῦ φυσικοῦ νόμου τῆς συνειδήσεώς 

μου κινουμένη ἔκαμνον τὰ ἔργα μου. Π.χ. ὅταν βλέπω κανένα πτωχὸν ἢ Χριστια-
νὸν ἢ ἀλλόθρησκον πεινασμένον ἢ γυμνὸν ἢ ἀσθενοῦντα ἢ ἀλλέως πάσχοντα, ἀ-

μέσως συνεκινοῦτο εἰς αὐτὸν τὰ σπλάχνα μοῦ εἰς εὐσπλαγχνίαν, ὥστε ἂν δὲν ἐφο-

βούμῃν τοὺς γονεῖς μοῦ ἐπροτίμουν νὰ δώσω εἰς αὐτοὺς τὰ ἰδικά μου φαγητὰ καὶ 
τὰ φορέματά μου, καὶ νὰ μείνω ἐγὼ πεινασμένη καὶ γυμνή, καὶ τότε ἠσθανόμῃν 

μεγάλην χαρὰν καὶ πνευματικὴν τινὰ ἀγαλλίασιν μέσα εἰς τὴν καρδιά μου. Τοὐνα-

ντίον δε, ὁποίαν ἡμέραν ἂν δὲν ἠμπόρουν νὰ εὐεργετήσω τοὺς πτωχούς, ὡς ἐλαχί-

στους ἀδελφοὺς τοῦ Χριστοῦ, ἐκείνην τὴν ἡμέραν ἐθεώρουν ὡς ἐπὶ ματαίῳ χαμέ-
νην, καὶ δια τὴν ὑπερβολικὴν λύπην μου ἐκείνην τὴν ἡμέραν οὐδόλως ἠδυνάμῃν 

νὰ φάγω καὶ νὰ κοιμηθῶ. 
 

Ἄν ἐτύγχανον δύο πτωχοί, καὶ ἐζήτουν ἐλεημοσύνη παρ’ ἐμοῦ, τότε καὶ εἰς 

τοὺς δύο αὐτοὺς ἔκαμνον τὴν ἐλεημοσύνην ἰδιαιτέρως καὶ κρυφίως, πρῶτον μὲν 

διὰ νὰ μὴ σκανδαλίσω τὸν ἄλλον πτωχόν, δεύτερον δὲ διὰ νὰ μὴ σκορπίσῃ ἡ κενο-
δοξία τὸν καρπὸν τῆς ἐλεημοσύνης μου. Καὶ ἐὰν δὲν εἶχον κανὲν πρᾶγμα ἢ χρήμα-

τα διὰ νὰ δώσω εἰς τοὺς πτωχοὺς ἀδελφοὺς τοῦ Χριστοῦ μου, ἀμέσως ἔκοπτον ἀ-

πὸ τὰ ἀργυρᾶ χρήματα τὰ ὁποῖα ἦσαν κρεμαστὰ εἰς τὸν λαιμόν μου καὶ ἔδιδον εἰς 
αὐτούς. Μίαν ἡμέραν ἐν καιρῷ χειμῶνος ποὺ ἐχιόνιζε καὶ ἡ γῆ ἦτο σκεπασμένη ἀ-

πὸ χιόνας καὶ πάγους, εἶδον μίαν Τούρκισσαν ἡ ὁποία ῆτον ἀνυπόδητος καὶ μὲ γυ-

μνὰ ποδάρια περιπατοῦσε ἐπάνω εἰς χιόνας καὶ πάγους ἔφερε νερὸν εἰς τὴν οἰκίαν 

της, τόσον συνεκινήθηκαν τὰ σπλάχνα μου ὥστε τὸ νερόν της ἔλαβον καὶ ἔφερα 

μέχρι τῆς ἀναχωρήσεως τοῦ δρόμου, τότε ἔβγαλα καὶ τὰ ὑποδήματά μου καὶ ἔδω-

σα εἰς ἐκείνην, ἐγὼ δὲ χωρὶς ὑποδημάτων ἦλθα εἰς τὴν οἰκίαν μας, καὶ ἀμέσως ἐ-
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φόρεσα τὸ ἄλλο ὑπόδημά μου πρὶν τὸ γνωρίσουν οἱ γονεῖς μου, καὶ τότε παρομοί-

ως ἠσθάνθῃν μεγάλην χαρὰν καὶ πνευματικὴ τινὰ ἀγαλλίασιν μέσα εἰς τὴν καρδιά 
μου, ὡς ὁ κερδίζων πολλὰ χρυσᾶ καὶ ἀργυρά. Ὄχι μόνον εἰς τοὺς πτωχοὺς ἐσπλαγ-

χνιζόμῃν, ἀλλὰ ὅταν βλέπω καὶ τὰ ζῶα καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ πεινασμένα 

εἰς καιρὸν χειμῶνος, ἐσπαράττοντο τὰ σπλάχνα μου καὶ ὅσα περιττὰ φαγητὰ ἢ 

σπόρους εἴχομεν αὐτὰ τὸ ἔδιδον, καὶ ἂν ἤκουον ὅτι καμμία γυναῖκα ἢ κόρη ἦτο ἀ-
σθενῇς καὶ πτωχὴ ἀμέσως ἐπήγαινον εἰς ἐπίσκεψιν αὐτῶν καὶ ὁποίαν ἀνάγκην ἢ 

θλῖψιν εἶχον ἀμέσως ὅ,τι ἠδυνάμῃν ἐβοήθουν εἰς αὐτούς. Ἐκ τούτων δὲ ἐπληρο-

φορήθῃν ὅτι ἡ εἰς τὸν Χριστιανὸν ἀνήκουσα γλυκυτάτη ἡδονὴ δὲν εἶναι νὰ τρώγῃ, 

νὰ πίνῃ τίς καὶ νὰ κάμνῃ τὰς ὀρέξεις καὶ ἡδονὰς τῆς σαρκός, ἀλλὰ μόνον ἡ ἐκτέλε-
σις τῶν Χριστιανικῶν καθηκόντων καὶ ἡ τήρησις τῶν θείων ἐντολῶν εἶναι 

ἡ ἀληθέστατη γλυκυτάτη ἡδονὴ καὶ πνευματικὴ ἀγαλλίασις τοῦ Χριστια-

νοῦ, καὶ διὰ τοῦτο πάντοτε θερμῶς παρεκάλουν τὸν Κύριον, ἵνα μὲ ὁδηγήσῃ εἰς 
δρόμον ἀρετῆς, ὅπως πάντοτε εὐεργετήσω τοὺς πτωχούς, ἵνα καὶ ἐγὼ ἀξιωθῶ νὰ 

ἐλεηθῶ ἀπ’ Αὐτὸν διὰ σπλάχνα ἐλέους Αὐτοῦ. Ἀμήν. 

 

† † † 

 

Κεφάλαιον Γ´ 
 

Περὶ τῆς ματαιότητος τῶν ἡδονῶν 

καὶ τῆς δόξης τοῦ κόσμου. 
 

«Ματαιότης ματαιοτήτων, τὰ πά-
ντα ματαιότης». «Πᾶσα δόξα ἀνθρώπου ὡς 

ἄνθος χόρτου». 
 

(Ἐκκλ. 1, 2 | Α´ Πέτρ. α´, 24) 

 
Ἐ ρ ώ τ η σ ι ς : Τί φρόνημα εἶχες περὶ τῶν ἡδονῶν καὶ τῆς δόξῃς τοῦ κό-

σμου; 
 

Ἀ π ό κ ρ ι σ ι ς : Τίμιε Πάτερ, ἅμα ἠσθάνθῃν ἐντὸς τῆς καρδίας μου τὴν ἀληθι-

νὴν πνευματικὴν ἡδονὴν καταφρόνουν παντάπασι τὰς ἡδονὰς τῆς σαρκὸς καὶ πᾶ-

σαν δόξαν τοῦ κόσμου, μόνον ἐπεθύμουν νὰ ἀκούσω τὰ γλυκύτατα λόγια τοῦ Εὐ-
αγγελίου, καὶ νὰ ἐξακολουθήσω εἰς ἐκτέλεσιν αὐτῶν. Τότε μίαν Κυριακὴν εἰς τὴν 

Ἐκκλησίαν ὁ Διδάσκαλος κ. Ἀναστάσιος λαμπρῶς ἐκήρυξε τὸν θεῖον λόγον, ἅμα 

ἤκουσα αὐτὸν τὸν θεῖον λόγον, τόσην μεγάλην ἐντύπωσιν ἔκαμεν ἐντὸς τῆς καρ-

δίας μου, ὥστε ἀπὸ κατάνυξιν καὶ θείαν ἀγάπην καταφλεγομένη ἡ καρδία μου τὰς 

ἡδονὰς τῆς σαρκὸς καὶ τὴν ὡραιότητα τῆς σαρκὸς ἐθεώρουν ὡς σαπημένον καὶ 

σκωληκόβρωτον βρωμερόν, καὶ λαμπρὰ φορέματα, πᾶσαν δόξαν τοῦ κόσμου 

ἐθεώρουν ὡς σκιὰς καὶ σκουπίδια, καὶ ἔλεγον ὅτι ἀληθῶς «Ματαιότης ματαιοτή-
των τὰ πάντα ματαιότης», ἐκτὸς τοῦ νὰ ἀγαπᾷ τις τὸν πανάγαθον Θεὸν καὶ Αὐτὸν 

μόνον νὰ ὑπηρετῇ καὶ νὰ προσκυνῇ καὶ νὰ φυλάττῃ τὰς ἐντολάς Του. Αὕτη εἶναι 

ἡ ὑπέρτατη σοφία καὶ ἡ εἰς τὸν ἄνθρωπον λογικὸν ἀνήκουσα ἡδονή, καὶ οὕτῳ ἡ 
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διὰ τῆς περιφρονήσεως τῶν ἡδονῶν τῆς σαρκὸς καὶ τῆς δόξης τοῦ κόσμου το νὰ 

ἀνατείνῃ ὁ λογικὸς ἄνθρωπος πρὸς τὴν οὐράνιον Βασιλείαν. 
 

Ματαιότης το νὰ ἐξακολουθήσῃ ὁ ἄνθρωπος ὡς ἄλογο ζῶον εἰς τὰς ἐπιθυ-

μίας τοῦ σκωληκοβρώτου βρωμεροῦ σώματος, καὶ νὰ βασανίζεται εἰς αἰώνιον κό-

λασιν. Ματαιότης εἶναι τὸ νὰ ἐπιθυμῇ τίς τὰς τιμὰς καὶ τὴν δόξαν τοῦ κόσ-

μου καὶ νὰ μὴ προσπαθήσῃ νὰ κερδίσῃ τὴν αἰώνιον ζωήν. 
 

Λοιπόν, κατὰ ταῦτα συλλογιζομένη, ὅλον τὸν νοῦν μου καὶ ὅλην τὴν καρδί-

αν μου εἶχον ἀναφλεγομένην ἀπὸ τὴν θεϊκὴν ἀγάπην καὶ μάλιστα ἐνῶ ἤμῃν τότε 

δεκατεσσάρων ἢ δεκαπέντε ἐτῶν, ὡς μία ἁπλῆ κόρη, οὐδόλως ἠσθανόμῃν τὰς τῆς 

σαρκὸς ἐπιθυμίας καὶ ἡδονάς, καὶ ἐθαύμαζον ὅτι διὰ ποίαν αἰτίαν τὰ κοράσια λαμ-

βάνουν ἄνδρας καὶ ὑπανδρεύονται καὶ πλαγιάζουν μὲ αὐτούς, διὰ τοῦτο καὶ ἐμί-

σουν τὰς νεονύμφας, καὶ δὲν ἤθελον νὰ συνομιλήσω μὲ αὐτάς. Καὶ μάλιστα ἂν ἤ-
κουον τὰς εἰς τὸν γάμον σατανικὰς τραγωδίας, παιγνίδια καὶ χοροὺς τῶν Χριστια-

νῶν, καὶ ἀπὸ πολλὴν λύπην τῆς καρδίας μου ἐστέναζον καὶ ἔκλαιον διὰ τὴν ἀξιο-

λύπητον αὐτὴν κατάστασιν τῶν Χριστιανῶν. καὶ ἐθαύμαζον πὼς οἱ Χριστιανοί, ἐ-

νῶ πιστεύουν τὸν γλυκύτατον Ἰησοῦν Χριστόν τον δι’ αὐτοὺς σταυρωθέντα, καὶ 

ἐνῶ ἔχουν ὡραιότατα ἄσματα νὰ ψάλλουν καὶ νὰ χαίρουν πνευματικῶς μὲ τὸν 

Χριστόν, Τὸν ἀοράτως παριστάμενον καὶ εὐλογοῦντα τὸν γάμον αὐτῶν, πῶς ἐ-

γκαταλείπουν Αὐτὸν καὶ τὰ πνευματικὰ ἄσματα καὶ τὴν εὐωδιὰν τοῦ Ἁγίου Πνεύ-

ματος, λατρεύουν ὅμως καὶ προσκυνοῦν, δι’ αὐτῶν τῶν σατανικῶν πομπῶν, τὸν 

ἀρχέκακον ἐχθρὸν αὐτῶν, τὸν παμπόνηρο Διάβολον; 
 

Καὶ ἂν ἔλεγον εἰς αὐτοὺς ὅτι εἰς τοὺς Χριστιανοὺς δὲν ἀνήκουν τὰ τοιαῦτα 

σατανικὰ ἔργα, διὰ τὴν μικρὰν ἡλικίαν μου κατεφρόνουν τοὺς λόγους μου, καὶ ἐ-

μυκτήριζόν με. Ἀλλ’ ἐγὼ μὲ δάκρυα παρεκάλουν τὸν Κύριον διὰ νὰ φωτίσῃ τὸν 
νοῦν αὐτῶν, διὰ τῆς θείας Αὐτοῦ Χάριτος, νὰ ἔλθουν εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας καὶ 

νὰ ζήσουν χριστιανικῶς. καὶ μάλιστα ἐσυμβούλευον τὰ συνήλικά μου κοράσια, νὰ 

μὴν ἀγαποῦν τὸν κόσμον καὶ τὰς ἐν κόσμῳ σαρκικὰς ἡδονὰς καὶ τὰ λαμπρὰ φο-

ρέματα, ἐπειδὴ αὐτὰ ὡς ἄνθη μαραίνουν, καὶ ὡς σκιαὶ καὶ ὄνειρα παράγουν, τὸ δὲ 
ρῆμα τοῦ Κυρίου εἰς τὸν αἰῶνα μένει. Διὰ αὐτὸ νὰ ἀκούσουν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, 

καὶ κατ’ αὐτὸν νὰ διορθώσουν τὸν βίον αὐτῶν καὶ οὕτῳ νὰ ἀγαπήσουν ἐξ ὅλης 

τῆς διανοίας καὶ καρδίας αὐτῶν τὸν παρὰ πάντας ὡραιότατον καὶ γλυκύτατον Ἰ-
ησοῦν Χριστόν, τὸν Νυμφίον τῶν ψυχῶν, τὸν Δημιουργὸν καὶ Λυτρωτὴν τοῦ κόσ-

μου, καὶ πάντοτε νὰ παρακαλοῦν Αὐτὸν θερμῶς, νὰ ὁδηγήσῃ αὐτοὺς εἰς λιμένα 

θείου Αὐτοῦ Θελήματος. 
 

Εἴθε ὁ Κύριος νὰ ἀποστρέψῃ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἡμῶν τοῦ μὴ ἰδεῖν ματαιότη-

τα, ἀλλὰ νοερῶς βλέποντας τὸν πανταχοῦ παρόντα πανάγαθον Θεὸν νὰ προσπα-
θήσωμεν νὰ ἀπολαύσωμεν πνευματικὰς καὶ ἀληθινὰς ἡδονὰς με την Χάριν Αὐτοῦ, 

ὦ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν. 

 

 
 

† † † 
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Κεφάλαιον Δ´ 
 

Περὶ τῆς ἐγκαρδίου προσευχῆς τῆς Ὁσίας 

Φωτεινῆς καὶ τῶν κατ’ αὐτῆς ποικιλοτρόπων 

πειρασμῶν τοῦ Διαβόλου, καὶ ἡ δια 

τοῦ Χριστοῦ κατ’ αὐτῶν νίκη τῆς Φωτεινῆς. 
 

«Γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ἵνα 

μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν 
· τὸ μὲν πνεῦμα 

πρόθυμον, ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενής». 
 

(Μάρκ. ιδ´, 38) 
 

«Νήψατε, γρηγορήσατε· ὁ ἀντίδι-
κος ὑμῶν διάβολος ὡς λέων ὠρυόμενος πε-

ριπατεῖ ζητῶν τίνα καταπίῃ». 
 

(Α´ Πέτρ. ε´, 8) 

 

Ἐ ρ ώ τ η σ ι  ς : Εἰπὲ μοί, τέκνον μου, τίνι τρόπῳ καὶ πὼς προσεύχεσαι; 

Καὶ ἀπὸ Δαίμονας ἐγείρονται πειρασμοὶ κατὰ σοῦ διὰ νὰ ἐμποδίσουν ἐσένα 

ἐκ τῆς προσευχῆς σου; 
 

Ἀ π ό κ ρ ι σ ι ς : Πνευματικέ μου Πάτερ, ἐγὼ ἡ ταπεινὴ κόρη σου, ὡς εἰς τὰ ὕ-
δατα διψασμένη ἔλαφος, ἀπὸ τὴν ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ καταφλεγομένη, οὐδόλως 

ἤθελον νὰ φάγω καὶ νὰ πίνω ἢ νὰ ἡσυχάσω καὶ νὰ κοιμηθῶ, ἀλλὰ μόνον διὰ νὰ 

ζήσω τὰ πρὸς τὴν ὑγείαν ἀρκοῦντα ἔτρωγον καὶ ὀλίγας ὥρας ἐκοιμώμῃν καὶ τὸν 

λοιπὸν καιρὸν τῆς νυκτὸς καὶ ἡμέρας ἐν προσευχαῖς διετέλουν· ἀλλ’ ἕνεκα τοιαύ-
της καταστάσεώς μου, ὁ φθονερὸς καὶ ἀντίπαλος ἡμῶν Διάβολος ποικιλότροπως 

πειρασμοὺς ἤγειρε κατ’ ἐμοῦ διὰ νὰ παύσῃ ἢ νὰ μολύνῃ τὴν προσευχήν μου, καὶ 

ἔχουσα τὸ κομβοσχοίνι μου ἔκαμνον τὰς κανονισμένας μεγάλας μετανοίας μου, ἀ-

μέσως μοῦ φαίνεται μία σατανικὴ φαντασία εἰς ἴδιον σχῆμα γνωστῆς μου μιᾶς 

Τουρκίσσης κόρη, καὶ βιαίως τραβοῦσα ἐπροσπάθει νὰ λάβῃ ἀπὸ τὴν χεῖρα μου 

τὸ κομβοσχοίνι μοῦ διὰ νὰ ἐμποδίσῃ τὴν προσευχήν μου, ἐγὼ δὲ γνωρίζουσα ἀκρι-

βῶς ὅτι αὐτὴ εἶναι ἀκριβὴς φαντασία ἐπικαλοῦσα τὴν ἄμεσον βοήθειαν τοῦ γλυ-
κυτάτου Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀντέστῃν εἰς αὐτήν, δὲν ἔδωσα τὸ κομβο-

σχοίνι μου καὶ δὲν ἄφησα τὴν προσευχήν μου. 
 

Τότε, αὐτὴ μὲ πολλὴν ἀναίδειαν μοῦ λέγει: «Διατὶ εἰς τὸν καιρὸν τῆς τρυφε-

ρᾶς νεότητός σου μὲ πολλὰς νηστείας, ἀγρυπνίας, προσευχάς, μετανοίας βλάπτεις 

τὴν ὑγείαν σου καὶ μαραίνεις τὴν ὡραιότητα τοῦ σώματός σου, οὕτῳ ἂν ἐξακο-

λουθήσῃς δίχως ἄλλο θὰ ἀσθενήσῃς καὶ θὰ ἀποθάνῃς, καὶ ὡς αὐτόχειρ θὰ κολα-

στεῖς αἰωνίως. Νὰ μὴ κάμῃς ὡς ἕν μωρὸν παιδί, ἄκουσέ μου νὰ συμβουλεύσω τὸ 

συμφέρον σου καὶ νὰ σωθῇς. Τώρα, εἰς καιρὸν τῆς νεότητός σου νὰ ἐκτιμήσῃς τὸ 

ὡραῖον σῶμα σοῦ ὡς τίμιον πλάσμα τοῦ Θεοῦ, καὶ νὰ μὴ φθείρῃς τὸ σῶμα σου, 
ἀλλὰ νὰ τρώγῃς, νὰ πίνῃς, νὰ ἡσυχάζῃς καὶ νὰ κάμνῃς τὰς ἐπιθυμίας καὶ γλυκυ-

τάτας ἡδονὰς τῆς σαρκός σου, καὶ ἔπειτα νὰ μετανοήσῃς καὶ νὰ ἐξομολογηθῇς, 

ἐπειδὴ ὁ Θεὸς εἶναι πολυεύσπλαγχνος, δέχεταί σου τὴν μετανοίαν, καὶ ὄχι μόνον 
συγχωρεῖ τὰς ἁμαρτίας σου, ἀλλὰ καὶ σὲ κάμνει Ἁγίαν, καθὼς ἡ Ὁσία Μαρία, ἡ Πε-



 - 23 - 

λαγία καὶ ἡ Εὐδοκία πρότερον ἔκαμαν τὰ τῆς σαρκὸς θελήματα, καὶ ἔπειτα μετε-

νόησαν καὶ ἡγίασαν.». 
 

Ἐγὼ δε, ἀποκριθεῖσα εἰς αὐτὴν εἶπον: «Ὕπαγε ὀπίσω μου, Σατανᾶ, δὲν θέ-

λω τὰς συμβουλάς σου, ἐγὼ ἀκούω μόνον τὰς συμβουλὰς τοῦ γλυκυτάτου Σωτῆ-

ρος μου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἐκεῖνος διὰ νὰ μὲ σώσῃ ἐπάνω εἰς τὸν Σταυρὸν ἔχυσε τὸ 

τίμιον αἷμα Του καὶ διὰ τοῦ Αἵματὸς Τοῦ ἐξηγοράσατό μου τὴν ψυχὴν καὶ τὸ σῶμα 

μου. Αἱ ἐντολαὶ Αὐτοῦ ζωογονοῦν τὴν ψυχὴν καὶ τὸ σῶμα μου, τοὐναντίον ἡ ἁμαρ-
τία φθείρει καὶ τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχήν, καὶ ἂν ἀσθενῶ καὶ ἂν ἀποθνήσκω, μόνον 

Ἐκεῖνος δύναται νὰ μὲ διαφυλάξῃ ἀβλαβῆ ἀπὸ ἀσθενείας καὶ ἀπὸ ποικίλους πει-

ρασμούς. Φύγε ἀπ’ ἐμοῦ, ἐχθρὲ τῆς ἀληθείας.». 
 

Τότε, πάλι ἀναιδῶς ἐπιμένουσα μοῦ λέγει: «Ἐγώ, ἐκ τῶν προτέρων οὖσα 

ὡς γνωστὴ φίλη σου ἅμα ἤκουσα αὐτὰ τὰ μάταια ἔργα σου, μετὰ βαθείας λύπης 
μου ἦλθον νὰ σοῦ συμβουλεύσω. ἀλλὰ σύ, ἕνεκα ἀδιαφορίας σου, μὴ προσέχουσα, 

μὲ πολλὰς μετανοίας ἐπάτησας τὴν κάτω σου κείμενην κεφαλήν μου, καὶ ἐπλήγω-

σας αὐτήν, ἀλλ’ ἐγὼ ἀπὸ τὴν ἄκραν ἀγάπην μου, τὴν ὁποίαν ἔχω προς σε, δὲν ἠθέ-

λησα νὰ σὲ ἐνοχλήσω ἀλλὰ νὰ σὲ συμβουλεύσω.». 
 

Καὶ ἐν τῷ λέγειν αὐτὰ ἐτράβηξε μετὰ βίας νὰ λάβῃ τὸ κομβοσχοίνι μου, καὶ 
ποικιλοτρόπως ἐφοβέριζεν ἐμένα διὰ νὰ ἀφήσω τὴν προσευχήν μου. Τότε ἐγώ, μὲ 

πολὺν θόρυβον ἀντέστῃν εἰς αὐτήν, καὶ μὲ κατάνυξιν ἐπικαλουμένη τὸ φοβερὸν 

ὄνομα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἐν ταυτῷ κάμνουσα τὸ σημεῖον τοῦ 
Τιμίου Σταυροῦ, εἶπα εἰς αὐτήν: «Ἀποτάσσομαί σοὶ Σατανᾶ, ἐχθρὲ τῆς ἀληθεί-

ας, ἐπιτημήσαί σοὶ ὁ κραταιὸς Βασιλεὺς καὶ Σωτήρ μου Κύριος Ἰησοῦς Χρι-

στός. Φύγε ἀπ’ ἐμοῦ, δὲν θέλω τὰς συμβουλάς σου· ἐγὼ συντάσσομαι τῷ ἀ-

γαπητῷ νυμφίῳ καὶ Σωτῆρι μου Χριστῷ, καὶ θέλω νὰ φυλάττω τὰς ἐντολὰς 
Αὐτοῦ.». Τότε, αὐτὴ ἡ φαντασία, ὡς καπνὸς ἐξέλιπε καὶ ἔγινε ἄφαντος (Ἰακ. δ´, 7 

| Α´ Πέτρ. ε´, 9). 
 

Ἐκ νεότητος καὶ μικρᾶς ἡλικίας μου ἐκανόνισα ἐμαυτὴν καὶ ἔκαμα ὡς μίαν 

ὠφέλιμον συνήθειαν, δηλαδὴ καθημέραν τὸ βράδυ μετὰ τὴν συνηθισμένην προς-

ευχήν μου, πρὶν νὰ κοιμηθῶ, ἀκριβῶς ἐξήταζον τὰ ἔργα, τοὺς λόγους καὶ τοὺς λο-
γισμοὺς ἢ λόγους, ἐκείνης τῆς ἡμέρας, ἂν εἶχον καλὰ ἔργα, καλοὺς καὶ ὠφέλιμους 

λογισμοὺς ἢ λόγους, ἀκριβῶς ἐγνώριζον ὅτι αὐτὰ δὲν εἶναι τῆς ἰδηκής μου δυνάμε-

ως, ἀλλὰ τῆς θείας Χάριτος, καὶ ηὐχαρίστουν τὸν Κύριον, ὅτι ἐμέ, την ἁμαρτωλὸν 

δὲν ἐγκαταλείπει, ἀλλά τῇ συνεργείᾳ τῆς θείας Αὐτοῦ Χάριτος βοηθεῖ ἐμὲ τὴν ἀθ-

λίαν καὶ ἀναπληροῖ τὰ ἐλλείποντά μου. Ἀλλὰ τοὐναντίον, ἂν ἐκείνην τὴν ἡμέραν 

δὲν εἶχον θεάρεστον τινὰ πολιτείαν, καὶ ἂν ἥμαρτον ἔργῳ καὶ λόγῳ ἢ διανοίᾳ, ἐ-

κείνην τὴν ἡμέραν θεωροῦσα ὡς ἐπὶ ματαίῳ χαμένην, ἐστέναζον ἐκ βάθους καρ-
δίας μοῦ διὰ τὰς ἁμαρτίας μου, καὶ διὰ τὴν οὐτιδανότητά μου ποταμηδὸν χύνουσα 

δάκρυα καὶ ὡς ὁ Τελώνης τύπτουσα τὸ στῆθος μου ἔλεγον: «Ἀλλοίμονον ἐμοὶ τὴ 

ἀθλία ἁμαρτωλῷ ἐξ ἔργων οὐκ ἔστι μοὶ σωτηρία.». 
 

Ἐκ τούτων λαβόντες ἀφορμὴν τὰ πονηρὰ πνεύματα καὶ ἀοράτως μὲ ἀγρί-

ας φωνάς των ἐφώναζον καὶ ἔλεγον. «Οὐκ ἔστι σοῦ σωτηρία ἐκ Θεοῦ. Διότι δια τὸ 

πλῆθος τῶν ἁμαρτιῶν σου ὁ Θεὸς ἀπεμακρύνθῃ ἀπό σου καὶ ἐγκατέλειπέ σέ, καὶ 

αἱ προσευχαί σου θεωροῦνται ὡς βλασφημίαι κατὰ τοῦ Θεοῦ, διὰ τοῦτο ἐπὶ μα-
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ταίῳ μὴ κοπιάζεσαι, ἄφησε τὰ ἀνωφελῆ αὐτὰ παιγνίδια καὶ κάμνε ὅ,τι σοῦ λέγο-

μεν καὶ θὰ ὠφεληθῇς μεγάλως.». 
 

Ἀλλ’ ἐγὼ οὐδόλως προσέχουσα εἰς τὰ ψέμματα καὶ ἀπάτας ἐκείνων, ἐπεκα-

λούμῃν πάντοτε τὴν κραταιὰν βοήθειαν τοῦ Κυρίου καὶ ἔλεγον εἰς ἐμαυτήν: «Ναι, 

ἀληθῶς οὐκ ἔστι μοὶ σωτηρία ἐκ τῶν ἔργων μου, ἀλλ’ οὐδόλως ἀπελπίζομαι 

τῆς σωτηρίας μου. Πιστεύω εἰς τὸν παντοδύναμον Υἱὸν τοῦ Θεοῦ, τὸν δι’ ἐμὲ 

ἐνανθρωπήσαντα καὶ Σταυρωθέντα ὑπὲρ ἐμοῦ καὶ ἐλπίζουσα εἰς τὴν ἀξιο-
μισθίαν Ἐκείνου πιστεύω καὶ ὁμολογῶ ὅτι αἱ ἁμαρτίαι ἡμῶν διὰ τοῦ τιμίου 

Αὐτοῦ Αἵματος ἀποπλύνονται.». Ταῦτα καὶ παρόμοια συλλογιζομένη μετὰ πολ-

λῆς χαρᾶς καὶ ἀγαλλιάσεως ἐπρόσθεσα προσευχὰς ἐπὶ προσευχάς μου, νηστείας 

ἐπὶ νηστείας μου καὶ μετανοίας ἐπὶ μετανοίας μου, ὥστε νυχθημερὸν ἔκαμνον χι-
λίας πεντακοσίας μετανοίας διὰ τῆς ἐπικλήσεως τοῦ γλυκυτάτου καὶ εἰς τοὺς Δαί-

μονας φοβεροῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἀλλ’ ἐν τῷ ἄρξεσθαὶ 

μὲ νὰ κάμνω περισσοτέρας μετανοίας, νηστείας καὶ προσευχὰς πολλοὶ Δαίμονες 

ὡς λυσσασμένοι σκύλοι ἀοράτως κατ’ ἐμοῦ πολεμοῦντες μὲ ἀγρίας φωνὰς ἐφώ-
ναζον καὶ ἐφοβέριζον ἐμένα διὰ νὰ παύσω τὴν προσευχήν μου. Ἐγὼ δε, ὡς ὅπλα 

κραταιὰ κατέχουσα τὸ Εὐαγγέλιον καὶ τὸν Σταυρὸν τοῦ Κυρίου, ἔψαλλον λέγου-

σα: 
 

«Κύριος φωτισμός μου καὶ Σωτήρ μου, τίνα φοβηθήσομαι; Κύριος ὑ-

περασπιστὴς τῆς ζωῆς μου, καὶ Σωτήρ μου, τίνα φοβηθήσομαι; Κύριος ὑπε-

ρασπιστὴς τῆς ζωῆς μου, ἀπὸ τίνος δειλιάσω; Ἐὰν παρατάξηται ἐπ’ ἐμὲ πα-

ρεμβολῇ (Δαιμόνων), οὐ φοβηθήσεται ἡ καρδία μου, ἐὰν ἐπαναστῇ ἐπ’ ἐμὲ 

πόλεμος (ἀπὸ Δαίμονας), ἐν ταύτῃ ἐγὼ ἐλπίζω» ἐπὶ Κύριον τὸν κραταιὸν ἐν 
πολέμοις (Ψαλμὸς κστ´, 1-3)[6]. 

 

 

 
 

 

† † † 

 

 

 

 

 

 
[6] Ἐνταῦθα φανερῶς διδασκόμεθα, ὅτι ὁ κατὰ τῶν Χριστιανῶν πειρασμὸς καὶ πόλεμος τῶν πονη-

ρῶν πνευμάτων ὄχι μόνον δὲν βλάπτουν τὸν ποιοῦντα καλὴν χρῆσιν τῆς ἐλευθέρας αὐτοῦ προαι-
ρέσεως καὶ ἀποκρούοντα γενναίως τὸν πονηρόν, ἀλλὰ πολλὰ περισσότερον ἀποβαίνουν ωφελι-

μώτατα διὰ τὸν πίστον καὶ εὐλαβῆ Χριστιανόν, ἐπειδὴ συντελοῦν μεγάλως εἰς τὴν ἐν ἀρεταῖς τε-

λειοποίησιν, και της εἰς τὸ ἀγαθὸν ἀσάλευτον ἐμμονὴν αὐτοῦ μέχρι τέλους τῆς ζωῆς του, καθὼς 

ἐνθάδε βλέπομεν · ὅτι μία ἀγράμματος καὶ ἀσθενὴς κόρη διὰ τῆς χάριτος τοῦ Χριστοῦ νικᾷ καὶ κα-

ταπατεῖ τὸν πολυμήχανον Διάβολον. Δι’ αὐτὸν τὸν λόγο ὁ Θεὸς ἐπιτρέπει εἰς τὸν πονηρὸν νὰ πει-

ράζῃ καὶ νὰ πολεμῇ τὸν ἄνθρωπον, διὰ νὰ λάβῃ ὁ Χριστιανὸς τὸν στέφανον τῆς νίκης καὶ ὁ Διάβο-

λος νὰ καταισχύνηται. 
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Κεφάλαιον Ε´ 
 

Ὁ κατὰ τῶν Πονηρῶν πνευμάτων 

τῆς Ὑπερηφανείας ἀγὼν καὶ πόλεμος 

καὶ ἡ νίκη τῆς Φωτεινῆς. 
 

«Ὅταν ποιήσητε πάντα τὰ διαταχ-
θέντα ὑμῖν, λέγετε ὅτι δοῦλοι ἀχρεῖοί ἐσ-

μεν, ὅτι ὃ ὠφείλομεν ποιῆσαι πεποιήκα-

μεν». 
 

(Λουκ. ιζ´, 10) 

 

Ἐ ρ ώ τ η σ ι ς : Τέκνον μου, πῶς ἐπολέμησας κατὰ τῶν θηριωδεστέρων 

πνευμάτων τῆς Ὑπερηφανείας; 
 

Ἀ π ό κ ρ ι σ ι ς : Πάτερ Ἅγιε, πῶς καὶ ποῖον τρόπον νὰ ὁμιλήσω περὶ τῆς Πα-
νουργίας τῶν πονηρῶν αὐτῶν πνευμάτων; Καθὼς σᾶς εἶπα πρότερον, ὅτι ποικι-

λοτρόπως προσεπάθησαν νὰ μὲ φοβερίσουν ἢ νὰ ἀπαιτήσουν διὰ νὰ ἀφήσω νη-

στείας, προσευχάς, μετανοίας καὶ ἀγρυπνίας μου. ἀλλὰ διὰ τῆς πρὸς ἐμὲ συνερ-

γούσης θείας Χάριτος τοῦ Χριστοῦ ἐνικήθησαν καὶ ἐματαιώθησαν, ἀλλὰ τότε τὰ 
πονηρὰ πνεύματα τῆς ὑπερηφανείας ἠγριώθησαν κατ’ ἐμοῦ καὶ ποικιλοτρόπως 

προσεπάθουν νὰ μὲ ἀπατήσουν. Πρῶτον μέν, ἐνῶ ἐξετέλουν τὴν ἑσπερινὴν προς-

ευχήν μου, ἦλθεν ἀπ’ ἔξω μία γυνὴ κτυποῦσα τὴν θύραν τῆς οἰκίας ἡμῶν, ἐγὼ δὲ 

μὴ γνωρίζουσα τὴν σατανικὴν φαντασίαν αὐτῆς, ἐνόμισα ὡς μίαν εὐλαβεστάτην 
καὶ ἐνάρετον γυναῖκα, διότι αὐτὴ ἡ γυνὴ πολλάκις ἤρχετο κοντά μου καὶ ὡς γνω-

στὴν φίλην μου ἠγάπων αὐτὴν καὶ ἔκαμνε πολλὰς πνευματικὰς ὁμιλίας ὠφελίμων 

γνώσεων, ἀπὸ τὰ συγγράμματα καὶ ἀπὸ τοὺς βίους τῶν Ἁγίων Πατέρων, λοιπόν, 
ἅμα εἰσῆλθεν κοντά μου μὲ ἱλαρὸν πρόσωπον ἤρχισε νὰ μὲ ἐπαινῇ καὶ νὰ λέγῃ: 

«Μακαρία εἶ σὺ Φωτεινή, καθὼς ἀκούω, ἐπειδὴ κατὰ τὰς ἀρετὰς κατὰ πάντα ἔγι-

νας ὁμοία μὲ τὰς ἀρχαίας Ἁγίας γυναῖκας, καὶ ἐνίκησας τὸν Διάβολον, ὥστε ἐν Ἡ-

μέρᾳ τῆς Κρίσεως θὰ ἀνταμειφθῇς μεγάλως, καὶ θὰ λάβῃς λαμπροὺς στεφάνους.». 
 

Δὲν ἐγνώρισα πρότερον τὴν πανουργίαν τοῦ παγκακίστου Δαίμονος, ὅτι ἐ-
πίτηδες μετεσχηματίσθῃ εἰς σχῆμα ἐκείνης τῆς εὐλαβοῦς γυναικὸς διὰ νὰ μὲ ἀπα-

τήσῃ, ἀλλ’ ἀπὸ τὰ ὑπερήφανα κινήματα καὶ λόγια της γνωρίσασα αὐτὴν ἀμέσως 

ἔκαμα τὸ σημεῖον τοῦ Σταυροῦ καὶ εἶπα: «Ἐπιτημήσαί σοὶ Κύριος. Ὕπαγε ὀπί-

σω μου, Σατανᾶ, ἐγὼ ἀκριβῶς γινώσκω, ὅτι ἁμαρτωλὴ εἰμὶ καὶ δὲν ἔχω ἐλπί-
δα ἀπὸ τὰ ἔργα μου, ἀλλὰ πιστεύω ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς ἦλθεν εἰς τὸν κόσ-

μον νὰ σώσῃ τοὺς ἁμαρτωλούς. ἐλπίζω εἰς τὴν εὐσπλαγχνία Του, ὅτι θὰ σώ-

σῃ καὶ ἐμὲ τὴν ἁμαρτωλήν.». 
 

Αὐτά, λοιπόν, ἀκούσασα αὐτὴ ἡ πανοῦργος γυνή, ἀμέσως ἔγινε ἄφαντος. 

Ὅμως, οὐδόλως ἔπαυον νυχθημερὸν νὰ μοῦ πολεμοῦν ἐμφανῶς καὶ ἀφανῶς, ἐνίο-
τε ἤκουον τὰς ἀγρίας φωνὰς αὐτῶν ὅπου ἔλεγον: «Ἰδού, ἐντὸς ὀλίγου ἐτελείωσας 

ὅλας τὰς σειρὰς τῶν ἀρετῶν καὶ ἔγινες ὡς ἕν ἀκίνητον καὶ στερεὸν οἰκοδόμημα 

τῆς ἀρετῆς.». Ἐνίοτε δε, ἔλεγον: «Ἡμεῖς δι’ ἐσένα πολλὰ ἐκοπιάσαμεν, σύ, ὅμως, 
καθόλου δὲν ἤκουσας τοὺς λόγους ἡμῶν, ὅθεν ὡς ματαίως κοπιάσαντες καὶ οὐδὲν 
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ὄφελος ἔχοντες μεγάλως ἠδικήθημεν.». Μία νύκτα ἐσηκώθῃν νὰ ἐκτελέσω τὴν με-

σονύκτιον προσευχήν μου, ἀπ’ ἐμπρὸς μοῦ ἐπέρασεν ὡσὰν σφοδρὸς τίς ἄνεμος 
μία σκοτεινὴ φαντασία καὶ ἐστέκετο εἰς τὸν τόπον ὅπου ἤθελον κάμῃ τὴν προ-

σευχήν μου, ὅμως, ἐγὼ οὐδόλως φοβουμένη ἀπ’ αὐτὴν ἐποίησα τὸ φρικτὸν σημεῖο 

τοῦ Σταυροῦ, καὶ ἐπικαλουμένη τὴν ἄμεσον βοήθειαν τοῦ Κυρίου ἤρχισα τῆς προ-

σευχῆς μου, ἀλλ’ ἐκείνη ἡ φαντασία, ὡς ἄγριον θηρίον ὥρμησεν ἐπάνω μου καὶ 
ἤρχισε νὰ σχίζῃ τὸ πρόσωπόν μου καὶ μοῦ ἐφαίνετο ὅτι ἔβγαλεν τὸ δέρμα τοῦ 

προσώπου μου καὶ ἔτρεχον πολλὰ αἵματα. Ἀλλ’ εἶχον ἀποφασίσει ὅτι εἰς τὸν και-

ρὸν τῆς προσευχῆς, καθόλου νὰ μὴ κινηθῶ ἀπὸ τὴν θέσιν μου, καὶ νὰ μὴν κινήσω 

κανένα μέρος τοῦ σώματός μου, μένουσα ἀκίνητος ἐξηκολούθουν νὰ ἐκτελῶ τὴν 
προσευχή μου. 

 

Ἀλλ’ ἕνεκα τῆς θλίψεως καὶ στεναχωρίας τῶν πολλῶν ἀγώνων ἔγινα μου-

σκεμένη ἀπὸ πολλοὺς ἱδρῶτας. Τότε ἐκείνη ἡ σκοτεινὴ φαντασία μὲ πολλὴ βίαν 

προσεπάθει νὰ ἐμβαίνῃ ἀπὸ μέσα τοῦ στόματός μου. Ἐγὼ δε, καθόλου μὴ ἀνοί-

γουσα τὸ στόμα μου καὶ ἐκ βάθους στενάζουσα νοερῶς ἐπροσευχόμην ἐπικαλου-
μένη τὴν ἄμεσον βοήθειαν τοῦ παντοδυνάμου καὶ γλυκυτάτου μου Ἰησοῦ. 

 

Μετὰ ἀπὸ αὐτὰ ἀπέστησαν ἀπ’ ἐμοῦ τὰ τῆς ὑπερηφανείας πονηρὰ πνεύμα-

τα, ἀλλὰ πλαγίως ἐπολέμουν παρακινοῦντες τοὺς γονεῖς, τοὺς συγγενεῖς καὶ φί-

λους μου νὰ μὲ ἐπαινέσουν καὶ νὰ κολακεύσουν καὶ νὰ λέγουν: «Αὐτὴ ἡ κόρη δὲν 

τρώγει, δὲν πίνει καὶ δὲν κοιμᾷται· ἔγινεν ὡς ἕνας ἐπίγειος Ἄγγελος καὶ οὕτῳ ἐκτε-

λεῖ πάσας τὰς ὑπηρεσίας τῆς οἰκίας δὲν κουράζεται.». Ἀλλ’ ἐγὼ οὐδόλως προσέ-

χουσα εἰς αὐτὰ τὰ ψεύδη καὶ κολακευτικὰ λόγια τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἐνθυμουμένη 

τὴν ἀθλίαν μου κατάστασιν καὶ τὰς ἁμαρτίας μου καὶ τὴν ἀνικανότητα καὶ τὴν 
οὐτιδανότητά μου, καὶ συλλογιζομένη ἐκεῖνα τὰ λόγια τοῦ Κυρίου, ὅτι: «Ὅταν 

ποιήσητε πάντα τὰ διαταχθέντα ὑμῖν, λέγετε ὅτι δοῦλοι ἀχρεῖοί ἐσμεν, ὅτι 

ὃ ὠφείλομεν ποιῆσαι πεποιήκαμεν» (Λουκ. ιζ´, 10), ἔλεγον καθ’ ἑαυτήν, ἐάν, 

λοιπόν, πάντες οἱ τὰς θείας ἐντολὰς φυλάξαντες Ἅγιοι θεωροῦνται παρὰ τῷ Θεῷ 
ὡς ἀχρεῖοι δοῦλοι, ἐγὼ ἡ ταπεινή, ὡς φορτωμένη πολλὰς ἁμαρτίας καὶ οὐδὲν κα-

λὸν ἰδικόν μου ἔχουσα, πὼς θὰ θεωρηθῶ ἀπὸ τὸν ἀδέκαστον Κριτήν. Παρεκάλουν, 

ὅμως, πάντοτε διὰ νὰ μὴν ἔλθῃ εἰς ἐμὲ ὁ ποῦς τῆς ὑπερηφανείας, ἀλλὰ νὰ προσπα-
θήσω νὰ ἀκολουθήσω εἰς τὰ ἴχνη Του διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν μέχρι Σταυρικοῦ θα-

νάτου ταπεινωθέντος Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὦ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς 

τοὺς αἰῶνας[7]. 

 

 

 

 
[7] Ὅποιος Χριστιανὸς ἔχει περὶ αὐτοῦ ταπεινὸν φρόνημα καὶ γνωρίζει ὡς ὁ Τελώνης τὴν ἀθλίαν 

αὐτοῦ κατάστασιν, ὁ Παντοδύναμος Θεὸς ἐπιβλέπει εἰς αὐτὸν μὲ ἱλαρὸν ὄμμα τῆς πατρικῆς στορ-
γῆς, καθὼς βεβαιοῖ αὐτὸ λέγων. «Ἐπὶ τίνα ἐπιβλέψω; ἀλλ’ ἡ ἐπὶ τὸν ταπεινὸν καὶ ἡσύχιον καὶ 

τρέμοντα τοὺς λόγους μοῦ»; (Ἠσαΐου ξ´, 2). Τουτέστιν Ἐγὼ ὁ Θεὸς δὲν ἀρέσκομαι καὶ δὲν εὐχα-

ριστοῦμαι καὶ δὲν ἐπιβλέπω μὲ ὄμμα πατρικῆς στοργῆς εἰς ἄλλον τινά, παρὰ εἰς ταπεινόφρονα, εἰς 

τὸν ἄνθρωπον τὸν ταπεινόν, ἥσυχον καὶ εἰρηνικόν, καὶ ἔχοντα φόβον καὶ τρόμον διὰ νὰ μὴ παρα-

κούσῃ τοὺς λόγους Μου. Τοὐναντίον δε, ἀποστρέφομαι καὶ μισῶ τοὺς ὑψηλόφρονας καὶ ὑπερη-

φάνους: «Κύριος ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοὺς δὲ δίδωσι χάριν.» (Ἰακ. δ´, 6 | Α´ 

Πέτρ. ε´, 5). 
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Κεφάλαιον ΣΤ´ 
 

Ἡ εἰς τὸ ὑφαντήριον ἐργασία 

καὶ ἡ θαυμασία θεωρία καὶ ἔκστασις 

τῆς Ὁσίας Φωτεινῆς. 
 

«Ὑπομένων ὑπέμεινα τὸν Κύριον, 
καὶ προσέσχε μοι καὶ εἰσήκουσε τῆς δεήσε-

ώς μου καὶ ἀνήγαγέ με ἐκ λάκκου ταλαι-

πωρίας καὶ ἀπὸ πηλοῦ ἰλύος καὶ ἔστησεν ἐ-
πὶ πέτραν τοὺς πόδας μου». 

 

(Ψαλμ. λθ´, 2-3) 

 

Ἐ ρ ώ τ η σ ι ς : Εἰπὲ μοί, τέκνον μου, περὶ τῆς ἐν τῇ ἐργασίᾳ ἐκστάσεως 

καὶ θεωρίας σου. 
 

Ἀ π ό κ ρ ι σ ι ς : Πνευματικέ μου Πάτερ, μετὰ ταῦτα ἔπαυσεν ὁ πόλεμος τῶν 

τῆς ὑπερηφανείας πονηρῶν πνευμάτων, ἐγὼ δὲ ἡσυχάζουσα καὶ συλλογιζομένη 

τὸ πλῆθος τῶν ἁμαρτιῶν μοῦ εἰς τὸ ὑφαντήριον ἐδούλευον ὑφαίνουσα ὑφάσμα-
τα, καὶ ὡς ἀγράμματος, μὴ δυνάμενη νὰ γράψω χωριστὰ τὴν καθεμίαν ἁμαρτίαν 

μου, ἔπειτα ἅμα παρετήρησα καὶ εἶδον τὰ πλήθη τῶν πεπραγμένων μου δεινῶν ἁ-

μαρτιῶν μου, ὡς φοβερὸς δράκοντας ὁρμῶντας ἐπάνω μου νὰ μὲ καταπίνουν, ἢ 

μὲ σιδηροῦν τί ἐργαλεῖο νὰ μὲ κτυπήσουν, κατεσχέθῃν ἀπὸ πολὺν φόβον καὶ τρό-
μον καὶ μὴ δυνάμενη νὰ δουλεύσω ἤρχισα νὰ χύνω πολλὰ δάκρυα· ἀλλ’ ἀμέσως 

παρηγορηθεῖσα ἐπλήσθῃν πνευματικῆς τινὸς χαρᾶς καὶ ἀγαλλιάσεως καὶ θερμῶς 

προσευχομένη βλέπω νοερῶς ἕνα ἄπλετον φῶς λάμπον ὑπὲρ τὸ ἡλιακὸν φῶς, καὶ 
μέσα εἰς τὸ φῶς ἐκεῖνο θεωρῶ ὅτι ἄπειρον πλῆθος τῶν νοερῶν Δυνάμεων ἐδοξο-

λόγουν τον ἐν Τριάδι Ἁγία προσκυνουμένον ἀόρατον Θεόν. Εἰς τὴν ἐκστατικὴν 

αὐτὴν θεωρίαν μὲ ἀνέκφραστον πνευματικὴν ἀγαλλίασιν πληρουμένη ἔχαιρον, 

καὶ ἠσθανόμῃν μίαν ἄρρητον εὐωδίαν, ἐν ταυτῷ ὅμως συλλογιζομένη τὰς ἁμαρτί-
ας μου, διὰ τὴν ἀναξιότητά μου, ἔκλαιον καὶ ἔμεινα ἐκεῖ ἀκίνητος καὶ ἀναίσθητος. 

 

Εἰς τὸ διάστημα αὐτό, ἡ μήτηρ μου καὶ οἱ λοιποὶ συγγενεῖς μου νομίζοντες 

ἐμὲ ὡς ψυχορραγοῦσαν ἐφώναζον δυνατὰ καὶ μὲ ἐτραβοῦσαν ἀπὸ πολλὰ μέρη 

τοῦ σώματός μου, ἀλλ’ ἐγὼ καθόλου δὲν ἠσθανόμῃν μέχρις ὅτου νὰ περάσῃ αὐτὴ 

ἡ θαυμάσιος ἐκστατικὴ θεωρία. 
 

Εἰς αὐτὴν τὴν ἐκστατικὴν θεωρίαν ἐπλήσθῃν ἀνεκφράστου τινὸς χαρᾶς 

καὶ ἀγαλλιάσεως καὶ πνευματικῆς τινὸς εὐωδίας καὶ ὅσα ἤκουσα καὶ ἐθεώρησα 

εἰς ἐκείνην τὴν ὥραν ἀδύνατον νὰ τὰ ἐκφράσω πρεπόντως διὰ τῆς ἀσθενοῦς μου 

αὐτῆς γλώσσης (Β´ Κορ. ιβ´, 1-5). 
 

Μετὰ ταῦτα, καθ’ ἑαυτὴν ἐσυλλογιζόμῃν περὶ τῶν ποικίλων πειρασμῶν 

καὶ παγίδων τοῦ Διαβόλου, ἐν ταυτῷ ὅμως μὲ κατάνυξιν καὶ μὲ πολλὰ δάκρυα 
προσευχομένη παρεκάλουν θερμῶς πρὸς τὸν Κύριον, διὰ νὰ διαφυλάξῃ πάντας 

ἡμᾶς ἀβλαβεῖς ἐκ τῶν πολυποίκιλων πειρασμῶν καὶ παγίδων αὐτοῦ καὶ νὰ ὁδηγή-

σῃ εἰς λιμένα θείου Αὐτοῦ Θελήματος. 
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Οὕτῳ προσευχομένη, αἴφνης κατὰ πρόσωπόν μου πρηνὴς ἔπεσον κατὰ 

γῆς, καὶ ἐθεασάμῃν νοερῶς ὅλην τὴν γῆν πεπληρωμένην ἀπὸ μικροὺς καὶ μεγά-
λους Δαίμονας, ὥστε δὲν εὑρίσκετο καμμία θέσις διὰ νὰ πατήσῃ ἐκεῖ κανεὶς τοὺς 

πόδας του, καὶ πάντες οἱ Δαίμονες προσεπάθουν νὰ δελεάσουν καὶ καταπίνουν 

τοὺς ἀθλίους ἀνθρώπους. 
 

Ἅμα εἶδον, λοιπόν, αὐτὴν τὴν ἀξιοδάκρυτον κατάστασιν τοῦ ἀνθρωπίνου 

γένους ἔκλαιον ἀπαρηγορήτως, καὶ ἔχυνον κρουνηδὸν δάκρυα, ὥστε τὸ μέρος ὅ-
που ἐκάθευδον ἦτο μουσκεμένον μὲ δάκρυα. 

 

Λοιπόν, κατὰ τὸ διάστημα τῆς λυπηρᾶς ἐκστάσεως καὶ θεωρίας μου, σηκώ-

σασα τὴν κεφαλήν μου καὶ ἀναβλέψασα πάλιν ἐθεώρησα νοερῶς τὴν προτερινὴν 

ἐκείνην ἀξιοθαύμαστον λαμπρότητα καὶ φῶς ὑπέρλαμπρον, ὑπὲρ τῆς ἀκτίνας τοῦ 

ἡλιακοῦ φωτός, καὶ μέσα εἰς τὸ φῶς ἦσαν παρεμβολαὶ Ἀγγέλων φωτεινῶν ἀνα-
ριθμήτων, ἐξ αὐτῶν δὲ ἕνας λαμπρότατος Ἄγγελος προσῆλθε μοὶ καὶ μοῦ λέγει: 

«Διατὶ τόσον λυπεῖσαι καὶ ταράττεσαι καὶ χύνεις τόσα δάκρυα διὰ τὸ πλῆ-

θος των ἅπασαν τὴν γῆν γυριζόντων πολλῶν Δαιμόνων; Αἱ ἰδικαί μας οὐρά-

νιαι στρατιαὶ εἰσὶ περισσότεραι καὶ δυνατότεραι ἀπ’ ἐκείνους. "Παρεμβάλ-

λουσιν Ἀγγέλων στρατιαὶ κύκλῳ τῶν φοβουμένων τὸν Κύριον.". Ὅποιος 

Χριστιανὸς φοβεῖται τὸν Κύριον, καὶ ἐπικαλεῖται τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον, τὸ ὄ-

ντως φοβερὸν τοῖς ἐχθροῖς Αὐτοῦ, ἀμέσως ὡσεὶ καπνοὺς διασκορπίζει τὰ 

πλήθη τῶν Δαιμόνων.». 
 

Ταῦτα ἰδοῦσα καὶ ἀκούσασα συνῆλθον εἰς ἑαυτὴν καὶ κατανοήσασα τὸ βά-

θος τῶν κριμάτων τοῦ Θεοῦ, ἐδόξασα Αὐτὸν ὡς κραταιὸν Βασιλέα τοῦ παντὸς καὶ 

χορηγοῦντα νίκας εἰς τοὺς ἐλπίζοντας ἐπ’ Αὐτόν, ὡς Παντοδύναμον καὶ Πανάγα-

θον Λυτρωτὴν ἡμῶν, εἰς τὸν Ὁποῖον πρέπει δόξα καὶ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας (Δ´ 
Βασ. ς´, 16-17). 

 

† † † 

 

Κεφάλαιον Ζ´ 
 

Περὶ τῶν φρικτῶν Παθῶν και 
τῆς σωτηρίου Σταυρώσεως τοῦ Χριστοῦ. 

 
«Χριστοῦ οὖν παθόντος ὑπὲρ ἡμῶν 

σαρκὶ καὶ ὑμεῖς τὴν αὐτὴν ἔννοιαν ὁπλίσα-

σθε». 
 

(Α´ Πέτρ. δ´, 1) 

 
Ἐ ρ ώ τ η σ ι ς : Τέκνον μου, πῶς συλλογίζεσαι περὶ τῶν φρικτῶν Παθῶν, 

τῶν ὀνειδισμῶν καὶ τοῦ Σταυρικοῦ θανάτου τοῦ Χριστοῦ; Καὶ πὼς κάμνεις 

τὴν νοερὰν προσευχήν; Καὶ τί κάμνῃς γιὰ νὰ μετέχῃς τῶν φρικτῶν Παθῶν 

Αὐτοῦ; 
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Ἀ π ό κ ρ ι σ ι ς : Πάτερ ἅγιε, πάντοτε ἡ ταπεινή, ἀναφλεγομένη ἀπὸ τὸν ἔρωτα 

του δι’ ἐμὲ Σταυρὸν ὑπομείναντος γλυκυτάτου Νυμφίου μου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐνή-
στευον πᾶσαν Τετάρτην καὶ Παρασκευήν, συλλογιζομένη ὅτι ὁ Ἀνεκτίμητος Θη-

σαυρὸς τῆς Ζωῆς κατεδέχθῃ τὴν Τετάρτην νὰ πωληθῇ διὰ τοῦ ἀγνώμονος μαθη-

τοῦ Αὐτοῦ Ἰούδα καὶ πὼς ἔπλυνε τοὺς πόδας αὐτοῦ καὶ οὕτῳ παραδοθεῖς δι’ αὐ-

τοῦ εἰς τοὺς Ἰουδαίους, καὶ ὅλην τὴν νύκτα τῆς Παρασκευῆς πὼς ὑπέμεινε χλευα-
σμούς, ἐμπτυσμούς, ραπίσματα, κολαφισμοὺς καὶ μάστιγας, ἔπειτα ὑψωθεῖς ἐπὶ 

τοῦ Σταυροῦ ὅλην τὴν ἡμέραν ἔμεινε προσηλωμένος ἐπάνω εἰς τὸν Σταυρὸν καὶ 

πὼς ἔχυσεν ἀφθόνως τὸ τιμιώτατον Αἷμα Του καὶ ὡς πεινῶν καὶ διψασμένος εἶχε 

ξηραμένα τὰ πανάχραντα χείλη Του. Βλέποντες δὲ Αὐτὸν τὸν ποτίζοντα τὰ πάντα 
θείῳ νεύματι Αὐτοῦ οὐδεμίαν σταγόνα νεροῦ ἔδωσαν εἰς Αὐτὸν οἱ ἀχάριστοι Ἑβ-

ραῖοι, τοὐναντίον δε, ἔδωσαν εἰς Αὐτὸν χολὴν καὶ ὄξος, ἀλλ’ Αὐτὸς ἀνεξίκακος ὧν 

καὶ μακρόθυμος ταῦτα ὑπομένων πάλιν ἐζήτει συγχώρησιν, διὰ τοὺς σταυρώσα-
ντας Αὐτὸν ἀχαρίστους ἐχθρούς Του, λέγων: «Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς, οὐ γὰρ οἴδα-

σι τί ποιοῦσι.». 
 

Ταῦτα, λοιπόν, συλλογιζομένη ἐν τῇ καρδίᾳ μου, ἤρχισα νὰ κλαίω ὀδυνη-

ρῶς, καὶ νὰ χύνω κρουνηδὸν δάκρυα, καὶ ἔλεγον εἰς ἐμαυτήν. ὁ Ἅγιος τῶν ἁγίων 

καὶ ὁ μόνος ἀναμάρτητος γλυκύτατος καὶ ὡραιότατος Ἰησοῦς διὰ τὴν πρὸς ἐμὲ ἄ-
κραν ἀγάπην Του ὑπέμεινε τόσα Πάθη, καὶ ἡμεῖς διὰ τὴν ἀνάμνησιν τῶν φρικτῶν 

τούτων Παθῶν Αὐτοῦ αὐτὰς τὰς δύο ἡμέρας νηστεύομεν. Λοιπόν, ἐγὼ ἡ ἁμαρτω-

λός, πῶς νὰ ἡσυχάσω καὶ νὰ ἀναπαυθῶ καὶ νὰ κοιμηθῶ, πῶς νὰ τρώγω καὶ νὰ πί-

νω αὐτὰς τὰς ἡμέρας; Καὶ τοιουτοτρόπως συλλογιζομένη ἐλησμόνησα τὸ φαγη-
τόν μου, ἔχασα καὶ τὸν ὕπνον μου, καὶ προσευχομένη ἔμπροσθεν τῆς Εἰκόνος τοῦ 

Ἐσταυρωμένου Ἰησοῦ μου ἀκαταπαύστως ἔκλαιον, καὶ ἐπροσκύνουν μὲ πολὺν 

πόθον τὴν Ἁγίαν Εἰκόνα Του, καὶ διὰ νὰ μετέχω τῶν Παθημάτων Αὐτοῦ, ἔστρωσα 

πέτρας κάτω ὑπὸ τὸ στρῶμα μου· καὶ ἀντὶ σχοινίων ὅπου ἔδεσαν τὸ Ἅγιον Σῶμα 
τοῦ Κυρίου, καὶ ἐγὼ ὡς ζωνάριον μὲ σχοινίον ἐζώννυσα ἐπὶ γυμνοῦ σώματος τὴν 

ὀσφύν μου, καὶ οὕτῳ ὡς συμπάσχουσα τῷ Χριστῷ καὶ μετέχουσα τῶν Παθημά-

των Αὐτοῦ, ἠσθανόμῃν ἐντὸς τῆς καρδίας μου μίαν ἀνεκλάλητον πνευματικὴν χα-
ρὰν καὶ ἀγαλλίασιν, καὶ ψάλλουσα πνευματικὰ ἄσματα διὰ τὰ Πάθη καὶ διὰ τὴν 

Σταύρωσιν τοῦ Χριστοῦ ἔβρεχον τὸ στρῶμα μου μὲ ἄφθονα καὶ ἀείρρυτα δάκρυα. 
 

Ἐπὶ τούτῳ, ὅμως, οἱ φθονεροὶ Δαίμονες, ὡς κύνες ὑλακτοῦντες, ὥρμησαν 

πάλιν ἐπ’ ἐμὲ καὶ ἤρπασαν τὸ ἐφάπλωμά μου, καὶ ἐμυκτήριζόν μὲ ἀγρίας φωνάς. 

Ἀμέσως, λοιπόν, ἐσηκώθῃν καὶ εἶδον μίαν μεγάλην σκοτεινὴν φαντασίαν, ἡ ὁποία 

ἔφθανε μέχρι στέγης τῆς οἰκίας ἡμῶν, καὶ οἱ βραχίονες αὐτῆς ἦσαν ὡς ἀπὸ ψιλὸν 

σίδηρον, καὶ προσεπάθει νὰ μὲ φοβερίσῃ, ἐγὼ δε, ἐπικαλεσαμένη τὸ φοβερὸν ὄνο-

μα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ νοερῶς προσευχομένη, καθόλου δὲν ἐφοβήθῃν αὐτήν, 

καὶ ἀμέσως βλέπω ὅτι ἡ γῆ ἐσχίσθῃ καὶ κατέπιεν αὐτήν. Ὁσάκις εἶχον σκοπὸν νὰ 
ἀγρυπνήσω καὶ νὰ προσευχηθῶ ἐκείνην τὴν νύκτα, διὰ νὰ μὲ φοβερίσουν καὶ νὰ 

ἐμποδίσουν ἀπὸ τὴν ἀγρυπνίαν, μὲ ἀγρίας φωνὰς ἐγύριζον. 
 

Ἐξαιρέτως μίαν νύκτα ξυπνήσασα, ἐνῶ ἐσηκονώμην ἀπὸ τὸ στρῶμα μου, 

ἕνας φρικώδης Δαίμων πεσὼν ἐπάνω μου δὲν ἄφινεν ἐμένα νὰ σηκωθῶ ἀπὸ τὸ 

στρῶμα μου καὶ νὰ κάμνω τὸ σημεῖον τοῦ φρικτοῦ Σταυροῦ, τότε καὶ ἐγὼ μὴ δυ-
ναμένη ἄλλως, ἤρχισα μὲ πολλὴ κατάνυξιν τὴν νοερὰν προσευχὴν καὶ ἐπικαλού-
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μῃν τὴν παντοδύναμον βοήθειαν τοῦ Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ, διὰ πρεσβειῶν τῆς 

Παναγίας Αὐτοῦ Μητρός, τότε ὡς ἀπὸ φλογὸς καιόμενος ὁ Δαίμων ἔφυγε καὶ μετὰ 
κλαυθμοῦ ὀδυρόμενος μακρόθεν ἐφώναζε λέγων: «Ἀλλοίμονον εἰς ἡμᾶς τοὺς 

ἀθλίους! Ἡμεῖς ἐπροσπαθοῦμεν διὰ νὰ ἐμποδίσωμεν τὴν προσευχὴν αὐτῆς τῆς 

κόρης, αὐτή, ὅμως, ἤρχισε νὰ προσεύχηται νοερῶς, καὶ διὰ πρεσβειῶν τῆς Πανα-

γίας Μητρὸς τοῦ Χριστοῦ ἐνεδυναμώθη. Ἡμεῖς πλέον δὲν ἠμποροῦμεν νὰ κάμνω-
μεν τίποτε, διότι τώρα ἡ προσευχὴ αὐτῆς ἡμᾶς καίει. Ὦ, Φωτεινή, πλέον ἄφησεν 

αὐτὴν τὴν νοερὰν προσευχήν, ἰδοὺ ἡμεῖς ὡς ἀπὸ φωτιὰν φεύγομεν ἀπὸ ἐσένα.». 
 

Ἐκ τούτων, λοιπόν, ἐννοήσασα πόσον ἰσχύει ἡ νοερὰ προσευχή, καὶ ὁποίαν 

φοβερὰν ἐντύπωσιν κάμνει εἰς τοὺς Δαίμονας, ὅτι φλέγει καὶ φυγαδεύει αὐτούς, 

καθόλου δὲν ἔπαυον, ἀλλὰ πάντοτε ἀκαταπαύστως νοερῶς ἐπροσευχόμην διὰ 
τῆς ἐπικλήσεως τοῦ θείου καὶ γλυκυτάτου καὶ εἰς τοὺς Δαίμονας φοβεροῦ ὀνόμα-

τος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐξαιρέτως δὲ χαίρουσα καὶ εὐχαριστοῦσα ἐ-

δοξολόγουν Αὐτόν, ὅτι μᾶς ἔδωσε τοιαῦτα οὐράνια Χαρίσματα, διὰ νὰ δυνηθῶμεν 

νὰ νικήσωμεν τὸν δυνατὸν καὶ ἀσώματον ἐχθρόν μας διάβολον, διὰ μόνης νοερᾶς 
ἐπικλήσεως τοῦ θείου Αὐτοῦ ὀνόματος. 

 

Ἐν τούτοις μὲν χαίρουσα καὶ ἀγαλλομένη, ἐν ταυτῷ δὲ συναισθανομένη 

τὴν ἐμὴν ἀναξιότητα, πολλάκις ἐστέναζον ὡς ὁ Τελώνης τύπτουσα τὸ στῆθος μου, 

καὶ ὁ Διάβολος ποικιλοτρόπως προσεπάθει νὰ μὲ ἐμποδίσῃ. Λοιπὸν ἀπὸ αὐτὴν τὴν 

συνήθειάν μου, λαβών ἀφορμὴν εἰς καιρὸν τῆς προσευχῆς ἐνῶ ἔτυπτον τὸ στῆθος 

μου, αἰφνιδίως καὶ ἀοράτως ὥρμησεν ἐπάνω μου λέγων: «Ἰδού, οὕτῳ πρέπει νὰ 

κτυπήσῃς τὸ στῆθος σου.», ὡσὰν μὲ μίαν σιδηρένιαν χεῖρα ἐκτύπησεν εἰς τὸ στῆ-

θος μου, ὥστε ἐνόμισα ὅτι ἐσκορπίσθησαν τὰ κόκκαλά μου, ὅμως καθόλου δὲν ἔ-
παυσα τὴν προσευχήν μου, μέχρι τὸ πρωΐ ἐξηκολούθουν τὴν συνηθισμένην προ-

σευχήν μου, μετὰ τὸ τέλος τῆς ὁποίας εἶδον τὸ στῆθος μου ὅτι ὡς μὲ ὄνυχας ἦτο 

ξεσχισμένον καὶ πληγωμένον, καὶ ὡσὰν ἱδρῶτες ἔβγαινον αἵματα, ἀλλὰ δὲν ἠσ-

θσανόμην κανένα πόνον, καὶ μέχρι μίας ἑβδομάδος δὲν ἰατρεύθῃ αὐτὴ ἡ πληγή, ἡ 
δὲ μήτηρ μοῦ μὴ γνωρίζουσα τὴν αἰτίαν τῆς πληγῆς, ἐφοβεῖτο θεωροῦσα αὐτὴν 

ὡς μίαν φοβερὰν ἀνιάτρευτον πληγήν. Οὕτῳ, λοιπόν, οἱ Δαίμονες φθονοῦντες μὲ 

καὶ μὴ δυνάμενοι νὰ μὲ ἐμποδίσουν ἀπὸ τὸ νὰ ἐκτελέσω τοὺς καλοὺς σκοπούς 
μου, ἔφευγον καὶ ἂν ἤθελον νὰ κάμνω κάποια καλὰ ἔργα, ἀοράτως ἐπήρχοντο ἐ-

πάνω μου, καὶ τρεῖς φορὰς τὴν ἡμέραν ἔδερνον καὶ ἐπλήγονόν με· ἐγὼ δε, ἐνθυ-

μουμένη τὰ φρικτὰ Πάθη καὶ τὸν Σταυρικὸν ἐπώδυνον θάνατον τοῦ γλυκυτάτου 

Ἰησοῦ μου, ἔχαιρον διὰ τὰ παθήματα αὐτά, ὡς μετέχουσα τῶν Παθημάτων Αὐτοῦ 

καὶ συμπάσχουσα σὺν Αὐτῷ, εὐχαρίστως ἐδοξολόγουν Αὐτόν, ὅτι ἠξιώθῃν τοιού-

των Χαρισμάτων, εἰς τὸν Ὁποῖον πρέπει δόξα καὶ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας[8]. 

 

 

† † † 

 

 

 
[8] Ἐπειδὴ ὅποιος θεϊκῆς ἀγάπης ἐν πείρᾳ γένηται, κἂν μύρια ὑβρισθῇ ἢ ζημιωθῇ ἢ πάσχῃ μέχρι θα-

νάτου, ἔχει εἰς τὴν καρδίαν του ἀνεκλάλητον χαράν. 
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Κεφάλαιον Η´ 
 

Οἱ δια γονέων καὶ συγγενῶν πειρασμοί 

τοῦ Διαβόλου κατὰ τῆς Ὁσίας Φωτεινῆς 
· 

ἡ μετὰ τοῦ Κυρίου διάλεξις, καὶ πώς 

ὁ Χριστιανὸς δύναται νὰ νικήσῃ τὸν Διάβολο. 
 

«Ὡς πολὺ τὸ πλῆθος τῆς χρηστότη-

τός σου, Κύριε, ἧς ἔκρυψας τοῖς φοβουμέ-

νοις σε, ἐξειργάσω τοῖς ἐλπίζουσιν ἐπὶ σὲ ἐ-

ναντίον τῶν υἱῶν τῶν ἀνθρώπων». 
 

(Ψαλμ. λ´, 20) 

 

Ἐ ρ ώ τ η σ ι ς : Εἰπὲ μοί, τέκνον, μετὰ ταῦτα ποῖοι πειρασμοὶ συνέβησαν, 

καὶ ὁποίας θεωρίας ἠξιώθῃς; 
 

Ἀ π ό  κ ρ ι  σ ι  ς : Καθὼς εἶπα, Πάτερ, ὁ πόλεμος τῶν τῆς ὑπερηφανείας πονη-

ρῶν πνευμάτων εἰς τὸ φαινόμενον ἔπαυσαν, ὅμως πλαγίως κρυπτῶς καὶ δολερῶς 

διὰ τῶν γονέων καὶ συγγενῶν μου πάλιν ἐπολέμουν. 
 

Πρῶτον μέν, καθὼς εἶπα, οἱ γονεῖς μου κινούμενοι ἀπὸ τοὺς Δαίμονας, ποι-

κιλοτρόπως μὲ ἐπήνουν, ὡς ἐνάρετον καὶ ἁγίαν, ἀλλ’ ἐγὼ γνωρίζουσα τὴν ἀθλίαν 
μου ἁμαρτωλὴν κατάστασιν μεγάλως ἐλυπούμῃν, καὶ ἔφευγον ἀπὸ αὐτούς. 

 

Δεύτερον δε, ἐνῶ ἐξετέλουν ὅλα τὰ οἰκιακὰ καθήκοντά μου μὲ ἄκραν ὑπα-
κοήν, πάλιν μὲ πολὺν θυμὸν καὶ δυσαρέσκειαν ἐλέγχοντες ἐβλασφήμουν ἐμένα 

καὶ ἐμυκτήριζον ὡς ἀνόητον καὶ μωρόν, ἐγὼ δὲ εἰς αὐτὸν τὸν καιρὸν ἐνθυμουμένη 

τὰ Πάθη τοῦ Χριστοῦ, ἐσιῶπον καὶ ἔχαιρον. 
 

Καὶ τρίτον, οὐδόλως ἐπέτρεπον νὰ ἔλθω κοντά σου τοῦ πνευματικοῦ πα-
τρός μου, διὰ νὰ σοῦ ἐξομολογηθῶ καὶ ἐρωτήσω τὰς ἀπορίας μου ἢ νὰ συνερχόμε-

θα ἐπὶ τὸ αὐτὸ μὲ τὰς ἄλλας ἐν Χριστῷ πνευματικὰς ἀδελφάς, διὰ νὰ διαλέξωμεν 

πνευματικὰς ὁμιλίας. Αὐτούς, λοιπόν, τοὺς τρεῖς πειρασμοὺς ἐθεώρουν βαρύτε-

ρους ἀπὸ τοὺς ἄλλους πειρασμοὺς καὶ ἐλυπούμῃν πολλὰ ὅτι διὰ τὴν σωτηρίαν 
μου οἱ γονεῖς καὶ συγγενεῖς μου ἐγίνοντο ὄργανα τοῦ Διαβόλου. Διὰ τοῦτο, θερμῶς 

παρεκάλουν τὸν Θεὸν διὰ νὰ μὴ λογίσῃ αὐτὰ εἰς αὐτοὺς ἁμαρτίαν, ἀλλὰ μᾶλλον 

νὰ φωτίσῃ τὸν νοῦν αὐτὸν διὰ νὰ ἔλθουν εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας, καὶ νὰ μὴν γί-

νουν ὄργανα τοῦ Διαβόλου. 
 

Ὁ δὲ Φιλάνθρωπος Κύριος, ἀμέσως εἰσακούσας τῆς ταπεινῆς μου δεήσεως, 

ἠλευθέρωσεν αὐτοὺς ἀπὸ τὴν πλάνην τοῦ Διαβόλου, ὡδήγησεν αὐτοὺς εἰς λιμένα 

θείου Αὐτοῦ Θελήματος, ὥστε μετανοήσαντες ἐγνώρισαν τὰ πταίσματα αὐτῶν, 

καὶ ἀπὸ τότε δὲν μὲ ἐπείραζον. 
 

Πνευματικέ μου Πάτερ, οὐδόλως λησμονῶ την περὶ τοῦ Χαρίσματος δια-

κρίσεως ὡραίαν διδαχήν σου ὅτι κατὰ τὴν Εὐαγγελικὴν φωνήν, «καθὼς ὁ λύχνος 

τοῦ σώματος εἶναι ὁ ὀφθαλμὸς» παρομοίως καὶ ὀφθαλμὸς καὶ λύχνος τῆς ψυχῆς 

εἶναι ἡ διάκρισις. Διότι πάσας τὰς ἐνθυμήσεις, τοὺς λόγους καὶ τὰς πράξεις τοῦ 

ἀνθρώπου ἡ διάκρισις διερευνὼς διαστέλλει καὶ χωρίζει πᾶν φαῦλον καὶ ἀπάρε-
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σκον Θεῷ πρᾶγμα, καὶ μακρὰν ἀπ’ αὐτοῦ (ἀνθρώπου) ποιεῖ πλάνην, ὥστε (κατὰ 

τοὺς Ἁγίους Πατέρας) ἄνευ τοῦ Χαρίσματος τῆς διακρίσεως, ἀδύνατον καμμίαν 
ἀρετὴν συνιστάσθαι ἢ βεβαίαν διαμένει ἕως τέλους, διότι αὐτὴ εἶναι γεννήτρια 

(μήτηρ) καὶ φύλαξ πασῶν τῶν ἀρετῶν. Ἀλλά, καθὼς εἴπατε, δὲν ἠμποροῦμεν ἄλ-

λως νὰ τὴν ἀποκτήσουμε εἰμὴ μόνον διὰ τῆς ταπεινοφροσύνης καὶ εἰς τοὺς πνευ-

ματικοὺς διακριτικοὺς πατέρας ἄκρας ὑπακοῆς, διότι πολλοὶ ἀσκηταὶ ἀγγελικῶς 
ἐπολιτεύθησαν, ἀλλὰ ὡς μὴ ἔχοντες τὸ Χάρισμα τῆς διακρίσεως, ἐπλανήθησαν ἀ-

πὸ Δαίμονας, ἔπεσον, διὰ τοῦτο ἡ ταπεινὴ δούλη σου φοβουμένη μὴ πλανηθῶ, πα-

ρακαλῶ θερμῶς διὰ νὰ ἔχω πάντοτε αὐτὸ τὸ θεῖον Οὐράνιον Χάρισμα τῆς δια-

κρίσεως καὶ νὰ μὴ ἀποπλανηθῶ ἀπὸ ποικίλας πλάνας καὶ παγίδας τοῦ Διαβόλου, 
καὶ νὰ διαμείνω ἀπαρασάλευτος εἰς τὴν βασιλικὴν ὁδὸν τῆς ἀρετῆς. 

 

Ἡμέρα τινὰ ἤμουν μόνη μου προσευχομένη ἐντὸς τῆς οἰκίας ἡμῶν, αἴφνης 

εὑρέθῃ κοντά μου μία νύμφη ἐξ τῶν γειτόνων μας, καὶ προσελθοῦσα ἤθελε νὰ 

συνδιαλέξη μὲ ἐμένα περὶ πνευματικῶν τινῶν ὠφελίμων γνώσεων, καὶ ἐπροσπά-

θει διὰ νὰ παύσω τὴν προσευχήν μου, ἐγὼ δὲ διὰ τῆς θείας Χάριτος ἐννοήσασα ὅ-
τι αὐτὴ εἶναι μία φαντασία σατανική, οὐδόλως ἐκινήθῃν ἐκ τῆς θέσεως τῆς προ-

σευχῆς μου, καὶ μὲ πολλὴν σιωπὴν νοερῶς προσηυχόμῃν, τότε ἀμέσως ἐκείνη ἡ 

σατανικὴ φαντασία ἐχάθῃ. 
 

Πολλάκις προσευχομένη ἔμπροσθεν τῶν Ἁγίων Εἰκόνων τοῦ Χριστοῦ ἢ τῆς 

Παναγίας Θεοτόκου ἢ ἄλλων τινῶν Ἁγίων, ἐθεώρουν αὐτοὺς ὡς παρισταμένους 

κοντά μου· καὶ εἰς μὲν τὴν Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ ἐσυλλογιζόμῃν τὰς φανερὰς καὶ ἀ-

φανεῖς ἀναριθμήτους εὐεργεσίας Αὐτοῦ, τὰ φρικτὰ Πάθη καὶ τὸν Σταυρικὸν θα-

νατον Αὐτοῦ, τὴν Ἀνάστασιν, τὴν Ἀνάληψιν καὶ τὴν Δευτέραν Παρουσίαν Αὐτοῦ, 
ἐν τούτοις δὲ τὴν ἐμὴν ἀναξιότητα καὶ τὰς πολλὰς ἁμαρτίας μου, μιμουμένη  δὲ ἐ-

κείνην τὴν ἁμαρτωλὸν γυναῖκα ἔπιπτον κατὰ πρόσωπον ἐπὶ τῆς ἁγίας Εἰκόνος 

Αὐτοῦ καταφιλοῦσα τοὺς ἀχράντους Αὐτοῦ Πόδας, ἐζήτουν τὴν συγχώρησιν τῶν 

πολλῶν ἁμαρτιῶν μου. 
 

Εἰς δὲ τὴν Εἰκόνα τῆς Θεοτόκου συλλογιζομένη τὴν Ἔνσαρκον Οἰκονομίαν 
τοῦ Χριστοῦ, τὸ πὼς ἐγεννήθῃ ἀπ’ Αὐτὴν ἀφθόρως, πὼς καταδέχθη νὰ βασταχθῇ 

εἰς τὰς ἀγκάλας Αὐτῆς, πὼς ἐτράφῃ μὲ τὸ γάλα Αὐτῆς, καὶ διὰ τοῦτο ὡς Μητέρα 

τοῦ Θεοῦ καὶ ἔχουσαν μεγάλην παρρησίαν παρ’ Αὐτῷ, πεσοῦσα ἔμπροσθεν τῆς ἁ-
γίας Εἰκόνος της καὶ πιστῶς προσκυνοῦσα αὐτήν, παρεκάλουν θερμῶς διὰ νὰ μὲ 

διαφυλάξῃ ἀβλαβῆ ἀπὸ πάσης ἐπηρείας τοῦ Ἀντικειμένου, καὶ ἀξιώσῃ νὰ σταθῶ 

ἐκ δεξιῶν τοῦ Υἱοῦ Αὐτῆς. 
 

Καὶ εἰς τὰς Εἰκόνας τῶν Ἁγίων παρισταμένη ἐσυλλογιζόμῃν τὴν πίστιν καὶ 

τὰς ἀναριθμήτους αὐτῶν ὑπὲρ φύσιν ἀρετάς, ὅτι πὼς ἠγωνίσαντο εἰς αὐτὸν τὸν 
κόσμον καὶ νῦν τὰ πνεύματα αὐτῶν ἐν οὐρανοῖς πὼς χαίρουν καὶ πρεσβεύουν τῷ 

Θεῷ ὑπὲρ ἡμῶν, ἐν ταυτῷ δὲ ἐνθυμουμένη τὴν ἀμέλειαν καὶ ἀκηδίαν μου, ἐπρο-

σκύνουν τὰς ἁγίας Εἰκόνας αὐτῶν καὶ παρεκάλουν αὐτοὺς διὰ νὰ πρεσβεύουν ὑ-

πὲρ ἡμῶν τῶν ἀναξίων ἀδελφῶν αὐτῶν. 
 

Παρομοίως, μίαν ἡμέραν, παρισταμένη ἔμπροσθεν τῆς ἁγίας Εἰκόνος τοῦ 

Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, θερμῶς παρεκάλουν καὶ εὐγνωμόνως ηὐχαρίστουν 

Αὐτόν, ὅτι ἔσωσὲ μὲ ἀπὸ τοὺς ποικίλους πειρασμοὺς καὶ παγίδας τοῦ Διαβόλου, 
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ἐν ταυτῷ δὲ ἐνθυμουμένη ὅτι οἱ ἁπανταχοῦ εὑρισκόμενοι ἀδελφοὶ ἡμῶν Χριστια-

νοὶ πόσους πειρασμοὺς ὑπομένουν καὶ δὲν ἠξεύρουν ἀκριβῶς τὰς ποικιλοτρό-
πους παγίδας αὐτοῦ, ἐλυπήθῃ κατάκαρδα καὶ κατενύχθη ἡ καρδία μου καὶ κρου-

νηδὸν χύνουσα δάκρυα, ἱκέτευον Αὐτὸν διὰ νὰ ἐλευθερώσῃ πάντας ἐκ τῶν ποικί-

λων πειρασμῶν καὶ παγίδων αὐτοῦ. Ἐν τούτοις, λοιπόν, αἴφνης ἔπεσον ἐπάνω εἰς 

τὴν γῆν, καὶ ἦλθον εἰς θαυμαστὴν τινὰ ἔκστασιν, καθὼς πρότερον, ἐθεώρησα νοε-
ρῶς πάλιν ὅλην τὴν γῆν πεπληρωμένην ἀπὸ μικροὺς καὶ μεγάλους Δαίμονας, ὥστε 

δὲν ἦτο οὐδὲν κενὸν μέρος διὰ νὰ πατήσῃ κανεὶς τοὺς πόδας του, καὶ πάντες οἱ 

Δαίμονες ὡς λέοντες ὠρυόμενοι ποικιλοτρόπως ἐζήτουν νὰ καταπίουν τοὺς ἀθλί-

ους ἀνθρώπους. 
 

Αὐτήν, λοιπόν, τὴν ὀπτασίαν θεασαμένη, ἀπὸ τὴν ἄκραν λύπην μου συγκι-
νηθεῖσα καὶ κλαίουσα ἐσήκωσα τοὺς ὀφθαλμούς μου, εἶδον νοερῶς τοὺς οὐρα-

νοὺς ἀνεῳγμένους καὶ τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν μετὰ δόξης πολλῆς καὶ ἀ-

νεκφράστου λαμπρότητος καθήμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ ἀοράτου Πατρός, καὶ μυριά-

δας Ἀγγέλων παρισταμένως ἐνώπιον Αὐτοῦ. Τότε τρόμῳ καὶ φόβῳ κατεσχέθῃν 
διὰ τὴν ἀναξιότητά μου, ἀλλὰ ἐν τούτῳ δε, χαίρουσα διὰ τὴν πρὸς ἐμὲ Χάριν τοῦ 

Κυρίου, μὲ δάκρυα ἱκετεύουσα, εἶπον πρὸς Αὐτόν: 
 

«Ὦ εὐμενέστατε, εὐσπλαγχνικώτατε, μακρόθυμε, γλυκύτατε Ἰησοῦ 

μου, διὰ τὴν σωτηρίαν ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν Σὺ ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ ἔχυσες τὸ 

τίμιον Αἷμα Σου, καὶ θέλεις ἵνα πάντες εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθόντες νὰ 

μετανοήσωμεν καὶ νὰ σωθῶμεν. Ἀλλ’ ἡμεῖς οἱ ἀσθενῆ σάρκα ἔχοντες καὶ ἐν 

ἁμαρτίαις ἐγκείμενοι ταλαίπωροι ἄνθρωποι καὶ κατοικοῦντες ἐν μέσῳ το-

σων ἀγρίων θηριωδεστάτων πολλῶν Δαιμόνων, πῶς θὰ δυνηθῶμεν νὰ ἀπο-
φεύγωμεν τὴν εὐπερίστατον ἁμαρτίαν, καὶ ἐν τίνι τρόπῳ, ἐλευθερωθέντες 

ἀπὸ τοὺς ποικίλους πειρασμοὺς καὶ ἀπὸ τὰς παγίδας τοῦ Διαβόλου, θὰ ἠ-

μπορέσωμεν νὰ φυλάσσωμεν τὰς ἁγίας ἐντολάς Σου;» 
 

Ὁ δὲ Κύριος ἀποκριθεὶς εἶπεν: 
 

«Ἐγὼ διὰ τὴν ἄκραν φιλανθρωπίαν Μου θέλων νὰ ἐλευθερώσω τοὺς 

πάντας ἐκ τῆς ἐξουσίας καὶ αἰχμαλωσίας τοῦ Διαβόλου, ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ ἔ-
χυσα τὸ Αἷμα Μου· ὅστις πιστεύει εἰς Ἐμὲ καὶ βαπτίζεται καὶ κατὰ τὴν συν-

θήκην τοῦ ὅπου ἔκαμε εἰς τὸ Βάπτισμα, προσπαθεῖ νὰ φυλάσσῃ τὰς ἐντο-

λάς Μου, καὶ ἐπικαλέσῃ τὸ ὄνομὰ Μοῦ, ἐκεῖνος θέλει σωθῇ· διότι, τὸν ἐρχό-

μενον πρὸς Μὲ δὲν διώκω, τὸν ἐλπίζοντα εἰς Ἐμὲ καθόλου δὲν ἐγκαταλείπω, 

καὶ ἡ θεία Χάρις Μου θὰ σκεπάσῃ αὐτόν, καὶ παρεμβολὴ Ἀγγέλων μοῦ κυ-

κλῶθεν φυλάττουν αὐτόν. Ἐκτὸς τούτων, οἱ εἰς Ἐμὲ πιστεύοντες ἔχουν ἐ-

ξουσίαν τοῦ καταπατεῖν ἐπάνω ὄφεων καὶ σκορπίων καὶ ἐπὶ πᾶσαν δύνα-
μιν τοῦ ἐχθροῦ, καὶ πάντες οἱ Δαίμονες δὲν δύνανται νὰ ἀδικήσουν τον εἰς 

Ἐμὲ πιστεύοντα δοῦλον Μου. ὥστε οἱ ὡς λέοντες ὠρυόμενοι Δαίμονες ὑπο-

κάτω εἰς τοὺς πόδας τῶν πιστῶν Χριστιανῶν, ὡς μύρμηγκες καταπατοῦ-

νται. Τότε αὐτοὺς οἱ πιστοί, ὡς συντριφθέντας καὶ κρημνισμένας γέφυρας 
κάτω ὑπὸ τῶν ποδῶν πατήσαντες, θὰ νικήσουν τὸν Διάβολον καὶ θὰ φυ-

λάττουν πάσας τὰς ἐντολάς Μου, καὶ οὕτῳ ὡς φωστῆρες θὰ λάμψουν ἐπὶ 

τῆς γῆς ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων καὶ μετὰ τὸν θάνατον, ὡς νικηταὶ θὰ ἀ-
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ξιώνουν τῶν στεφάνων τῆς νίκης καὶ θὰ συμβασιλεύσουν μετ’ Ἐμοῦ εἰς 

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.». 
 

Ταῦτα, λοιπόν, ἐν ἐκστάσει νοερῶς ἀκούσασα, ἀμέσως ἦλθον εἰς ἐμαυτὴν 

καὶ ἠσθάνθῃν ἐντὸς τῆς καρδίας μου ἀνεκλάλητον χαρὰν καὶ ἀγαλλίασιν, ἀλλὰ τὸ 

σῶμα μου ἦτο βρεγμένον μὲ πολλοὺς ἱδρῶτας καὶ ἄφθονα δάκρυα, καὶ ἐκπλητ-

τομένη διὰ τὴν πρὸς τοὺς ἀνθρώπους ἄκραν φιλανθρωπίαν καὶ βοήθειαν τοῦ Κυ-

ρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ διὰ τὴν ἀχαριστίαν τῶν ἀνθρώπων, κατὰ τὸ δυνα-
τὸν μοὶ ἐδίδασκον εἰς τοὺς προσερχομένους διὰ νὰ μένουν στερεοὶ εἰς τὴν πίστιν 

καὶ νὰ φυλάττουν τὰς θείας ἐντολάς, ὅπως μὴ στερηθοῦν τῶν ἀπείρων Χαρισμά-

των τοῦ Θεοῦ· ὦ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 

 

† † † 

 

Κεφάλαιον Θ´ 
 

Περί της φοβεράς πρώτης οπτασίας 

της Οσίας Φωτεινής. 
 

«Εἶπε δὲ ᾿Αβραάμ (προς τον πλησί-
ον)· τέκνον, μνήσθητι ὅτι ἀπέλαβες σὺ τὰ 

ἀγαθά σου ἐν τῇ ζωῇ σου, καὶ Λάζαρος ὁ-
μοίως τὰ κακά· νῦν δὲ ὧδε παρακαλεῖται, 

σὺ δὲ ὀδυνᾶσαι· καὶ ἐπὶ πᾶσι τούτοις μετα-

ξὺ ἡμῶν καὶ ὑμῶν χάσμα μέγα ἐστήρικται, 
ὅπως οἱ θέλοντες διαβῆναι ἔνθεν πρὸς ὑ-

μᾶς μὴ δύνωνται, μηδὲ οἱ ἐκεῖθεν πρὸς ἡ-
μᾶς διαπερῶσιν». 

 

(Λουκ. ιστ´, 25-26) 

 

Ἐ ρ ώ τ η σ ι ς : Εἰπὲ εἰς ἐμέ, κόρη μου, ποία εἶναι ἐκείνη ἡ φοβερὰ πρώτη 
ὀπτασία σου; 

 

Ἀ π ό κ ρ ι σ ι ς : Ἐπειδὴ θέλετε νὰ πληροφορηθῆτε, τίμιε Πάτερ, περὶ τῶν ὀ-

πτασιῶν τὰς ὁποίας μοῦ ἐφανέρωσεν ὁ πανάγαθος Θεὸς διὰ τὴν ὠφέλειαν τῶν 

πιστῶν δούλων Αὐτοῦ, δι’ αὐτὸ ἀπ’ ὅσα ἐνθυμοῦμαι θα σου τὰ φανερώσω. 
 

Μίαν νύκτα ἐν ταῖς ὀπτασίαις μου εἶδον, ὅτι ἦλθον τέσσαρες φοβεροὶ 

στρατιῶται διὰ νὰ μὲ μεταφέρουν εἰς Ἱερουσαλήμ, ἅμα δὲ ἠρχίσαμεν τῆς ὁδοιπο-

ρίας εὑρέθημεν εἰς τινὰ πεδινὸν τόπον, καὶ εἶδον ἔμπροσθέν μας ἕνα φοβερὸν πα-

γωμένον ποταμὸν ρέοντα, τὸ πλάτος αὐτοῦ πόσον ἦτο καθόλου δὲν ἐφαίνετο, ἀλ-

λὰ τὸ φοβερὸν ἀπήχημα καὶ τὴν ἐξαίσιον βροντὴν αὐτοῦ, ἀδύνατον νὰ ἐκφρά-σω 

καθὼς εἶναι, καὶ κανεὶς δὲν δύναται νὰ μείνῃ ἀβλαβὴς ἕνεκα τῶν φρικτῶν καὶ φο-
βερῶν φωνῶν καὶ βροντῶν ἐκείνου τοῦ παγωμένου ποταμοῦ. Ἔπειτα οἱ στρατι-

ῶται ἐκεῖνοι ἀνέβασαν ἐμένα εἰς ἕνα ὑψηλὸν μετέωρον μέρος, ὅπου ἦτο μεταξὺ 

οὐρανοῦ καὶ γῆς· σηκώσασα, λοιπόν, τοὺς ὀφθαλμούς μου εἶδον τὰς ψυχὰς ἐκεί-
νων τῶν σεσωσμένων δικαίων, (ὅσοι ἦσαν διωρισμένοι νὰ παρασταθοῦν ἐκ δεξι-
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ῶν τοῦ Χριστοῦ μετὰ τὴν ἐκ νεκρῶν Ἀνάστασιν αὐτῶν) αὐταὶ ἦσαν ἐνδεδυμέναι 

φωτεινά, λαμπρὰ καὶ λευκὰ φορέματα, καὶ κατώκουν ἐν τόποις φωτεινοῖς, ἐν το-
ποις ἀναπαύσεως καὶ ἡσυχίας, καὶ θεϊκὸν Φῶς ἐφώτιζεν αὐτάς, καὶ ἐν ἀγαλλιά-

σει καὶ χαρᾷ ἀνεκλαλήτῳ ἐδοξολόγουν τὸν Θεόν. Ἔπειτα κύψασα κάτω καὶ βλέ-

ψασα εἶδον τὰς ψυχὰς τῶν κολασθησομένων ἁμαρτωλῶν (αἱ ὁποῖαι μετὰ τὴν Ἀ-

νάστασιν θὰ παρασταθοῦν ἐξ ἀριστερῶν τοῦ Χριστοῦ), αὐταὶ δὲ ἦσαν ὀλόγυμναι 
καὶ ἀξιοθρήνητος ῆτον ἡ κατάστασις αὐτῶν. Ἐκάλυπτεν αὐτὰς ἕνα βαθὺ σκότος 

καὶ κρύο καὶ τρίζουσαι τὰ δόντια αὐτῶν, καὶ ἀπαρηγόρητος λυπούμεναι ἔκλαιον 

καὶ ἐκόπτοντο. Ἐγώ, λοιπόν, λυπουμένη διὰ τὴν ἀθλίαν αὐτῶν κατάστασιν, ἠθέ-

λησα νὰ περάσω κοντὰ εἰς αὐτοὺς καὶ νὰ πληροφορηθῶ ἀκριβῶς περὶ αὐτῶν, καὶ 
ἂν ἦτο δυνατὸν νὰ παρηγορήσω αὐτούς. 

 

Ἅμα ἐπέρασα κοντὰ εἰς αὐτούς, ἀνέτειλεν ἐκεῖ ὀλίγον φῶς ὡσὰν φῶς τοῦ 

ἡλίου, τότε εἶπον εἰς αὐτούς. «ὅτι ἐλύθῃ σκότος καὶ ἀνέτειλε φῶς εἰς ἐσᾶς, καὶ θὰ 

ἰδῆτε ἀλλήλους, καὶ θὰ ζεσταθῆτε.», ἐκεῖνοι δὲ μοῦ εἶπον: «Αὐτὸ τὸ φῶς δι’ ἐσένα 

ἀνέτειλεν εἰς ἡμᾶς, ὅταν φεύγεις σὺ ἀπ’ ἐδῶ φεύγει καὶ τὸ φῶς, ἐδῶ ἡμεῖς πάντοτε 
ἔχομεν βαθὺ καὶ πικρὸν σκότος, καὶ πολὺ δριμύτατον κρύον καὶ δυσωδίαν ἀνε-

κλάλητον, οὐαὶ ἡμῖν τοῖς ἁμαρτωλοῖς! Πάντοτε ἀπαρηγορήτως κλαίομεν καὶ καιό-

μεθα.». 
 

Ἐγὼ δὲ ἀποκριθεῖσα εἶπον πρὸς αὐτάς. «Ἐγὼ εἶδον τὰς ψυχὰς τῶν δικαίων 

ὅτι κατοικοῦν εἰς φωτεινὰ σκηνώματα, ἐκεῖναι ἐν ἡσυχίᾳ καὶ ἀναπαύσει ὡς λα-

μπροφορεμέναι χαίρουν καὶ ἀγάλλονται, διὰ ποίαν αἰτίαν ἐσεῖς ὑποφέρετε τόσα  

φοβερὰ βάσανα; Καὶ δι’ ἐσᾶς δὲν εἶναι καμμία ἐλπὶς σωτηρίας;». 
 

Ἐκεῖναι δὲ μοῦ εἶπον: «Ἐσὺ ὅπου εἶδες τὰς ψυχὰς ἐκείνας τῶν δικαίων, αὐ-

ταὶ ἐνῶ ζοῦσαν εἰς τὸν κόσμον, ἐνθυμούμενοι τὸν θάνατον, ἐφύλαξαν τὰς ἁγίας ἐ-
ντολὰς τῆς Χριστιανικῆς Πίστεως, καὶ εἰς τὰ τέκνα αὐτῶν γινόμενοι καλὸν παρά-

δειγμα τῆς ἀρετῆς αὐτὰ Χριστιανικῶς ἀνέθρεψαν, τώρα, λοιπόν, αἱ ψυχαὶ τῶν ὡς 

σεσωσμέναι ἡσυχάζουν καὶ ἀναπαύονται. ἐκτὸς τούτων, τὰ τέκνα καὶ οἱ συγγε-

νεῖς των, καθὼς εἶδον καὶ ἐδιδάχθησαν, διάγουν καὶ πολιτεύονται Χριστιανικῶς, 
καὶ ὡς ἔχοντες φροντίδα διὰ τὰς ψυχὰς τῶν γονέων καὶ συγγενῶν των προσφέ-

ρουν πολλὰς Λειτουργίας καὶ ἐλεοῦν τοὺς πτωχούς, διὰ ταῦτα αὐταὶ αἱ ψυχαὶ δὲν 

ἔχουν σκότος καὶ κρύον, οὔτε αἰσθάνονται κανένα φόβον ἢ λύπην ἢ στεναγμόν, 
ἀλλὰ πάντοτε ἐν φωτεινῷ τόπῳ καὶ ἐν ἡσυχίᾳ καὶ τελείᾳ ἀναπαύσει χαίρουν καὶ 

μετὰ ἀγαλλιάσεως περιμένουν τὴν μετὰ τὴν Ἀνάστασιν τῶν νεκρῶν τελείαν ἀμοι-

βὴν καὶ ἀνεκλάλητον δόξαν. Ὅμως, ἡμεῖς οἱ ἄθλιοι καὶ ἄφρονες, ἐνῶ ἤμεθα εἰς τὸν 

κόσμον, ὡς μένοντες πάντοτε εἰς τὸν κόσμον, ὡς ἄπιστοι ἐζήσαμεν, χλευάζοντες 
τοὺς πιστοὺς καὶ ὡς ζῶα μόνον ἐφροντίσαμεν νὰ τρώγωμεν καὶ νὰ πίνωμεν καὶ 

νὰ φορῶμεν λαμπρὰ στολίδια καὶ νὰ ἐκτελέσωμεν τὰς ἡδονὰς τοῦ κόσμου, καὶ ὡς 

ἄπιστοι καὶ καταφρονηταὶ τῶν Ἁγίων Γραφῶν δὲν ἐφροντίσαμεν περὶ τῆς Χριστι-

ανικῆς ἀνατροφῆς των τέκνων ἡμῶν. διὰ τοῦτο περισσότερον λυπούμεθα, ὅτι καὶ 
τὰ τέκνα ἡμῶν, ὡς ἄπιστοι, θὰ κολασθοῦν ἐνταῦθα, ὡς ἡμεῖς. Εἴθε ὁ Θεὸς νὰ φω-

τίσῃ αὐτοὺς καὶ νὰ μὴ ἔλθουν ἐδῶ. 
 

Πρὸ τῆς Δευτέρας Παρουσίας αἱ Λειτουργίαι, αἱ ἐλεημοσύναι καὶ αἱ 

εὐχαὶ τῆς Ἐκκλησίας μεγάλως ὠφελοῦν τοὺς ἐν μετανοίᾳ καὶ ἐξομολογήσει 

κεκοιμημένους Χριστιανούς. 
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Εἴθε ἡμεῖς οἱ μωροὶ καὶ ἀνόητοι νὰ μείνωμεν μόνον μὲ αὐτὰ τὰ βάσανα, ἀλ-

λὰ μετὰ τὴν Δευτέραν Παρουσίαν, ὅταν ἑνωθῶμεν μὲ τὸ ἄθλιον δυσωδέστατον 
καὶ σκοτεινὸν σῶμα μας, θὰ κολασθῶμεν βαρύτερα αἰωνίως μαζὶ μὲ τὸν ἀρχέκα-

κον Διάβολον.». 
 

Ἐνῶ δὲ ἐλάλουν οἱ δυστυχεῖς, ἐκεῖναι ψυχαί, ἐγὼ δὲν ἠμποροῦσα πλέον νὰ 

ὑπομένω τὴν βρωμερὰν ἐκείνην δυσωδίαν καὶ τὰς τρομερὰς φωνὰς τοῦ παγωμέ-

νου ἐκείνου ποταμοῦ, καὶ ἤθελον νὰ φύγω ἀμέσως ἀπ’ ἐκεῖνον τὸν φοβερὸν τόπον 
καὶ ἐζήτουν ἐκείνους τοὺς τέσσερας στρατιώτας, διὰ νὰ μὲ ἐβγάλουν ἀπ’ ἐκεῖ καὶ 

δυνατῶς ἐφώναζον αὐτούς, ἀλλὰ δὲν ἦλθαν. Διὰ τοῦτο φοβουμένη μήπως καὶ 

ἐγώ, διὰ τὰς ἁμαρτίας μου, νὰ μὴ μείνω ἐκεῖ, ἀπὸ τὴν μεγάλην μου θλῖψιν μουσκε-

μένη ἀπὸ ἱδρῶτα καὶ δάκρυα, μὲ πολὺν φόβον καὶ τρόμον ἠναγκάσθῃν νὰ ἐπικα-
λεστῶ τὴν ταχεῖαν καὶ ἄμεσον βοήθειαν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου Μαρίας, καὶ ἀ-

μέσως εὑρέθῃν εἰς τὸ χεῖλος τοῦ ποταμοῦ τοῦ παγωμένου. Καὶ παρατηροῦσα με-

σα εἰς αὐτόν, εἶδον πολλοὺς κολαζομένους ἁμαρτωλούς, καὶ ἀνάμεσα εἰς αὐτοὺς 

ἦτο μία γυνή, ἡ ὁποία ἐκολάζετο περισσότερον ἀπὸ ὅλους τοὺς ἐκεῖσε κολαζομέ-
νους. Τότε, ἠρώτησα εἰς αὐτήν, ἂν γνωρίζῃ τὴν θέσιν ἐκείνην ὅπου διαμένει ὁ δι-

δάσκαλος Ἀναστάσιος. Ἐκείνη δὲ στενάζουσα μὲ τὸ δάκτυλόν της δεικνύει τὸ δε-

ξιὸν μέρος της καὶ μοῦ λέγει: 
 

«Βλέπεις ἐκείνας τὰς πρασίνους καὶ ὡραίας θέσεις, ἐκεῖ εἶναι ὁ δίκαιος Πα-

τριάρχης Ἀβραάμ, νὰ ἐρωτήσῃς ἐκεῖνον, ἐπειδὴ μόνος αὐτὸς γινώσκει τὰς σκηνὰς 

πάντων τῶν δικαίων.». Ἐγὼ δὲ ἐπάρασα τὰς ὀφθαλμούς μου εἶδον μίαν ὡραιοτά-

την πρασίνην πεδιάδα, ἡ ὁποία ἦτο γεμάτη ἀπὸ πολλὰ καὶ καρποφόρα δένδρα καὶ 

εὔοσμα ἄνθη, καὶ ἕν ὑπέρλαμπρον φῶς ὑπὲρ τὸν ἥλιον ἐφώτιζεν αὐτά. Κατανοή-
σασα ὅτι ὁ διδάσκαλος ἐκεῖ διαμένει, ἐπιθύμουν νὰ περάσω καὶ νὰ θεωρήσω ἐκεῖ-

να τὰ ὡραῖα μέρη, ἀλλ’ ἐπειδὴ ἕνεκα τῶν πρὸ ὀλίγου θλιβερῶν καὶ φοβερῶν ἐντυ-

πώσεων τῆς ὀπτασίας μου ἤμουν κατακεκομμένη καὶ μουσκεμένη ἀπὸ ἱδρῶτα καὶ 

δάκρυα, διὰ τοῦτο δὲν ἠδυνάμῃν νὰ περιπατήσω, καὶ ἀμέσως μὲ πολὺν φόβον καὶ 
τρόμον ἐξύπνησα. Καὶ ἐξ αἰτίας τῶν τρομερῶν συμβεβηκότων τῆς ὀπτασίας αὐ-

τῆς, μίαν ἑβδομάδα ἔμεινα κατάκοιτος μέσα εἰς τὸ στρῶμα μου. Εἴθε ὁ Ὕψιστος 

νὰ μᾶς ἐλευθερώσῃ ἀπὸ τῆς αἰωνίου κολάσεως καὶ ἀξιώσῃ της ἐπουρανίου Βασι-
λείας Αὐτοῦ. Ἀμήν. 

 

 

 

 

 

 

† † † 
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Κεφάλαιον Ι´ 
 

Η δευτέρα οπτασία της Φωτεινής. 
 

«Ὁ νικῶν, ἔσται αὐτῷ ταῦτα, καὶ ἔ-

σομαι αὐτῷ Θεὸς καὶ αὐτὸς ἔσται μοι υἱός. 
τοῖς δὲ δειλοῖς καὶ ἀπίστοις καὶ ἐβδελυγμέ-

νοις καὶ φονεῦσι καὶ πόρνοις καὶ φαρμα-

κοῖς καὶ εἰδωλολάτραις καὶ πᾶσι τοῖς ψευ-
δέσι τὸ μέρος αὐτῶν ἐν τῇ λίμνῃ τῇ καιομέ-

νῃ ἐν πυρὶ καὶ θείῳ, ὅ ἐστιν ὁ θάνατος ὁ 
δεύτερος». 

 

(Αποκ. κα´, 7-8) 

 

Ἐ ρ ώ τ η σ ι ς : Εἰπὲ μοί, τέκνον μου, καὶ τὴν δευτέραν ὀπτασίαν ὅπου εἶ-

δες καὶ τὴν μετὰ τοῦ Κυρίου ἐκστατικὴν διάλεξίν σου, πῶς ἔχουν; 
 

Ἀ π ό κ ρ ι  σ ι  ς : Τίμιε Πάτερ, μετὰ ἀπὸ αὐτὰ ἐγένετο, ἅμα ἐπέρασε μία ἑβδο-

μάδα καὶ μόλις συνελθοῦσα εἰς ἐμαυτὴν ἐσυλλογιζόμῃν πάντοτε περὶ τῆς φοβε-

ρᾶς ἐκείνης ἡμέρας τῆς Παρουσίας τοῦ Χριστοῦ και της μετ’ αὐτὴν αἰωνίου κολά-

σεως τῶν ἁμαρτωλῶν, καὶ ἔκλαιον. Ἐν ταυτῷ, λοιπόν, ἐνῶ εἶχον τούτους συλλογι-
σμούς, μίαν νύκτα ἤκουσα τρομερὸν καὶ φοβερὸν τινὰ ἦχον καὶ βροντήν, καὶ ἅμα 

ἤκουσα ὡς μισοπεθαμένη μὲ πολὺν φόβον καὶ τρόμον ἔπεσα κατὰ γῆς, καὶ ἔμεινα 

ὡς ἀπὸ κρύον παγωμένη, καὶ τὰ δόντια μου ἐκροτοῦσαν καὶ ἐπάνω μου ἐσκέπσαν 

πολλὰ θερμὰ σκεπάσματα, ἀλλ’ οὐδόλως ἐθερμαίνετο τὸ σῶμα μου, καὶ οὕτῳ τρέ-
μουσα ἔμεινα μέχρι τῆς ἀνατολῆς τοῦ ἡλίου. 

 

Τὴν δὲ ἐπιούσαν νύκτα εἶδα εἰς τὴν ὀπτασίαν μου, ὅτι ἀμέσως ἦλθαν οἱ 

προτερινοὶ στρατιῶται καὶ λαμβάνοντές μὲ μετέφερον διὰ νὰ μοῦ δείξουν τὰ βά-

σανα τῶν κολασθησομένων ἁμαρτωλῶν. Πρῶτον μὲν ἔδειξαν ἐκεῖνον τὸν φοβε-
ρὸν πύρινον ποταμόν, καὶ εἶδον ὅτι ἡ φωτιὰ ἐκείνου τοῦ ποταμοῦ μὲ ἕνα μαῦρο 

θειάφι ἀκαταπαύστως καὶ ἀσβέστως ἐκαίετο καὶ εἶχε βρωμερὰν τινα δυσωδίαν, 

καὶ βαθὺ σκότος, καὶ εἶδον μέσα εἰς αὐτὸν πολλὰς ψυχὰς μεμελανωμένας ὁμοιά-

ζουσας κατὰ πάντα εἰς εἶδος ἐκείνου τοῦ φοβεροῦ ποταμοῦ, καὶ δὲν ἐφαίνετο κα-
θαρῶς διὰ τὴν μελανότητα καὶ ἀπὸ τὸ βαθὺ παχὺ σκότος ὅπου ἐσκέπαζεν αὐτάς, 

καὶ μὲ πολλὴν προσοχὴν παρατηρήσασα ἐπληροφορήθῃν ὅτι δὲν ἦτο κανεὶς ἐκεῖ 

διὰ νὰ καίῃ φωτιάν, ἀλλ’ ἡ φωτιὰ ἡ καίουσα τὴν καθεμίαν ψυχήν, ἔβγαινεν ἀπ’ ἐ-

κείνην τὴν ἰδίαν ψυχήν, ὥστε ἡ καθεμία ψυχὴ ἐν αὐτῇ ἔχουσα ἔσβεστὸν τινὰ σκο-
τεινὴν φωτιὰν καὶ βρωμερὰν δυσωδίαν. Καὶ τόσον ἐμόλυναν τὸν ἀέρα ὥστε δὲν 

ἠδυνάμῃν νὰ διαμείνω πολλὴν ὥραν ἐκεῖσε, καὶ κατενόησα ὅτι αὐταὶ αἱ κολάσεις 

ἦσαν ἀποτελέσματα καὶ σαπροὶ καρποὶ τῶν ἁμαρτιῶν τῆς καθεμίας ψυχῆς (Ματ-
θ. ιβ´, 31-37). 

 

Δεύτερον δε, μοῦ ἔδειξεν μερικὰς ψυχὰς τῶν κολασθησομένων ἁμαρτω-
λῶν, καὶ εἶδον ὅτι μερικαὶ ἀπὸ αὐτῶν ἔχουσα πέτρας εἰς τὰς χεῖρας αὐτῶν ἐκτυ-

ποῦσαν τὰς κεφαλάς των, τινὲς δὲ ἐτράβουν τὰ μαλλιά των καὶ ἀπαρηγορήτως ἔ-

κλαιον, τινὲς μὲν αὐτῶν τύπτουσαι τὰ στήθη των ἔκλαιον, τινὲς δὲ τὰ πρόσωπα 
των ἢ τὰ γόνατά των μὲ τὰ ὀνύχια των σχίζουσαι ἀκαταπαύστως ἔκλαιον, καὶ 
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κρουνηδὸν ἔχυνον πικρὰ δάκρυα. Τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν τὰς δύο χεῖρας των βάλλου-

σαι εἰς τὰς πλευράς των, καὶ κινούμεναι δεξιὰ καὶ ἀριστερά, καὶ γοερῶς φωνάζου-
σαι καὶ τρέμουσαι ἔκλαιον, ὥστε καθεμία ψυχὴ συλλογιζομένη τὰς ἐν τῷ κόσμῳ 

ἀμετανοήτους καὶ ανεξὁμολογήτους ἁμαρτίας της, καὶ φοβουμένη την μετὰ Κρί-

σην αἰώνιον Κόλασιν ἐν τρόμῳ καὶ ἐν φόβῳ ἀπαρηγόρητα ἔκλαιε κατὰ τύψιν τῆς 

συνειδήσεώς των. 
 

Καὶ τρίτον, οἱ στρατιῶται μου ἔδειξαν ἕνα βαθύτατον λάκκον καὶ φοβερὰ 
τινὰ χανδάκια καὶ χάσματα, καὶ εἶδον ὅτι ἐκεῖνα τὰ μέρη ἦσαν σκεπασμένα ἀπὸ 

παχὺ σκότος, καὶ ἦσαν γεμᾶτα βρωμεράς καὶ βδελυράς δυσωδίας, ὥστε ἀδύνατον 

νὰ ζοῦν οἱ ἄνθρωποι μέσα εἰς τόσην δυσωδίαν, καὶ μέσα εἰς αὐτὰ τὰ μέρη εἶδον 

πολλὰς κολασθησομένας ψυχάς, μερικαὶ μὲν ἀπ’ αὐτῶν, ἀπὸ τὰ στήθη των, μερι-
καὶ ἀπὸ τὰς δύο χεῖρας ἢ ἀπὸ τοὺς δύο πόδας των ἢ ἀπὸ τὰς κνήμας των ἦσαν 

κρεμασμέναι καὶ ἀγριώτατοι Δαίμονες ἔσκιζαν αὐτὰς ὡσὰν τὰ ψάρια. Τότε μὲ ἄ-

κραν λύπην τῆς καρδίας μου ἠρώτησα αὐτὰς λέγουσα: «Διὰ ποίας ἁμαρτίας σας 

ἔχετε τόσην βαρεῖαν καὶ ἀνυπόφορον κόλασιν;». Ἀλλ’ ἐκεῖναι ἕνεκα τοῦ βάρους 
τῶν κολάσεων δὲν ἠμπόρεσαν νὰ μοῦ δώσουν καμμίαν ἀπόκρισιν. Ἐνῶ δὲ ἔκλαι-

ον καὶ ἐλυπούμῃν διὰ τὴν ἀξιολύπητον κατάστασιν, αἴφνης εἶδον τὴν Παπαδιάν 

σου μεταξὺ αὐτῶν σκεπασμένην μὲ παχὺ σκότος, καὶ ἐθαύμαζον ἐν ἐμαυτῇ συλλο-
γιζομένῃ καὶ λέγουσα· αὐτὴ ἡ Παπαδιὰ ἦτο εὐλαβεστάτη καὶ φοβουμένη τὸν Θε-

όν 
· ἀνελλιπῶς ἐξετέλει τὰ καθήκοντά της, καὶ πάντες ἐμιμοῦντο τὰς ἀρετὰς αὐτῆς, 

ἄρα ποίαν αἰτίαν εὑρίσκεται αὐτὴ μεταξὺ τῶν κολασθησομένων ἀμαρτωλων; Το-

τε ἕνας ἀπὸ τοὺς στρατιώτας ἦλθε κοντά μου καὶ εἶπε· ‹μάλιστα, αὐτὴ ἦτο εὐλαβε-
στάτη καὶ ἐνάρετος, ἀλλ’ ἐπειδὴ εἶχε μίαν ἁμαρτίαν μὴ θεωροῦσα αὐτὴν ὡς αἰτίαν 

τῆς κολάσεως τὴν ἔκρυψεν, καὶ δὲν ἐξομολογήθῃ εἰς τὸν πνευματικόν, διὰ τοῦτο 

καὶ αὐτὴ κολάζεται μεταξὺ αὐτῶν[9]. 
 

Τοιουτοτρόπως, λοιπόν, θεωρήσασα ἐν ἐκστάσει τὴν ἀθλίαν καὶ ἀξιοδά-

κρυτον κατάστασιν τῶν μετὰ τοῦ Διαβόλου κολασθησομένων ἁμαρτωλῶν, ἐξ ὅ-
λης τῆς καρδίας μου λυπηθεῖσα δι’ αὐτοὺς παρεκάλουν θερμῶς μὲ δάκρυα πρὸς 

τὸν φιλάνθρωπον Θεὸν καὶ Σωτῆρα ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, ἵνα ἐλεήσῃ τὰ ἔργα 

τῶν χειρῶν Αὐτοῦ, καὶ νὰ ἐλευθερώσῃ αὐτοὺς ἐκ τῶν ἀφορήτων τούτων δεινῶν 
κολάσεων. 

 

Τότε, ἀμέσως ἔλαμψεν ἕν ὑπέρλαμπρον τί Φῶς καὶ ἐφώτιζεν ὑπὲρ τὰς ἀ-

κτῖνας τοῦ ἡλίου, καὶ εἶδον νοερῶς τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν μέσῳ τοῦ 

Φωτός, ὁ Ὁποῖος μὲ ἱλαρὸν καὶ γαλήνιον ὄμμα προσέβλεπε πρὸς ἐμένα. Ἐγὼ δὲ 

τότε κατασχεθεῖσα ἀπὸ πολὺν φόβον καὶ χαρὰν εἶπον πρὸς Αὐτόν: 
 

«Ὦ, γλυκύτατε, εὐμενέστατε, εὐσπλαγχνικότατε, πολυέλεε Ἰησοῦ 
μου, Σὺ πανάγαθε Χριστέ, διὰ σπλάγχνα ἐλέους καὶ ἀπείρων οἰκτιρμῶν Σου 

κατεδέξω Σταυρικὸν θάνατον, καὶ ἔχυσες τὸ πανάγιον Αἷμα Σοῦ διὰ νὰ 

ἐλευθερώσῃς ἡμᾶς τοὺς ἁμαρτωλοὺς ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας τοῦ Διαβόλου καὶ 

 
[9] Αὐτὴ ἡ ἁμαρτία τῆς Παπαδιᾶς μετὰ τὸν θάνατον αὐτῆς δι’ ὀνείρων εἶχε φανερωθῇ εἰς τὴν Φω-

τεινήν, καὶ αἱ θυγατέρες της ἐγνώριζον αὐτήν, ὅθεν ὁ Παπα - Γεώργιος καθημέραν ἔκαμε Λειτουρ-

γίας καὶ ἔδωσεν πολλὰς ἐλεημοσύνας, ἐξαιρέτως δὲ ἡ Φωτεινὴ μὲ πολλὰ δάκρυα παρακάλεσε τὸν 

Θεόν· ὅθεν μετὰ ἀπὸ πολλὰς ἡμέρας ἐφανεφώθη εἰς τὴν Φωτεινὴν ὅτι διεσκορπίσθῃ ἐκεῖνο τὸ 

σκότος καὶ ἐσώθῃ. 
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τῆς αἰωνίου Κολάσεως, λοιπόν, σπλαγχνίσθητι καὶ ἐλέησον τὰς ψυχὰς τῶν 

κολασθησομένων Χριστιανῶν, τοὺς ὁποίους ἐξηγόρασας τῷ τιμίῳ Σου 
Αἵματι, καθάρισον καὶ ἀπόπλυνον τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν τῷ τιμίῳ Σου Αἵμα-

τι, διὰ πρεσβειῶν τῆς Παναγίας Μητρός Σου καὶ πάντων τῶν Ἁγίων Σου.». 
 

Ὁ δὲ Κύριος, ἀποκριθείς μου εἶπεν: 
 

«Ἐγὼ κατὰ τὴν ἄκραν Μου φιλανθρωπίαν οὐδένα τῶν Ἐμῶν πλα-

σμάτων θέλω νὰ ἀπωλεσθή, ἀλλὰ θέλω νὰ ἔλθουν πάντες εἰς ἐπίγνωσιν ἀ-

ληθείας καὶ νὰ σωθοῦν, καὶ μάλιστα ἡ αἰώνιος Κόλασις οὐχὶ διὰ τοὺς ἀν-

θρώπους, ἀλλὰ διὰ τὸν ἀρχέκακον Διάβολον καὶ διὰ τοὺς ἀγγέλους του ἡ-

τοιμάσθῃ, καὶ ψυχὰς κολασθησομένων ὅπου εἶδες, ἐκεῖ κανεὶς δὲν κάει καμ-

μίαν φωτιάν, ἐπειδὴ αὐτοὶ αὐτεξούσιοι ὄντες ἐξ ἰδίας προαιρέσεώς των πα-

ρεδόθησαν εἰς τὴν βδελυκτὴν καὶ βλαβερὰν ἁμαρτίαν, καὶ οὕτως ἔγιναν 
δοῦλοι τῆς ἁμαρτίας καὶ αἰχμάλωτοι τοῦ Διαβόλου, τοῦ ἀδυσωπήτου ἐχ-

θροῦ αὐτῶν. καὶ ὡς βαπτισθέντες εἰς τὸ ὄνομὰ Μοῦ δὲν ἠθέλησαν νὰ φυλά-

ξουν τὴν εἰς τὸ Βάπτισμα συνθήκην αὐτῶν, καὶ οὕτῳ ὡς μισήσαντες τὸ φῶς 

τῆς ἀρετῆς ἐπερπάτησαν εἰς τὸ σκότος τῆς ἁμαρτίας, ἐμίσησαν Ἐμὲ τὸν 

Πλάστην, εὐεργέτην καὶ Σωτῆρα αὐτῶν καὶ μάλιστα ποικιλοτρόπως ἐκάλε-

σα αὐτοὺς εἰς μετάνοιαν, ἀλλὰ δὲν ἠθέλησαν νὰ μετανοήσουν, νὰ ἐξομολο-

γηθοῦν, διὰ νὰ ἀξιωθοῦν τῆς συγχωρήσεως τῶν ἁμαρτιῶν των, καὶ νὰ σω-

θοῦν. Ἀλλ’ αὐτοὶ οἱ ἄπιστοι καὶ ἄθεοι, κατεφρόνησαν τοὺς ὑπηρέτας Μου 

καὶ οἰκονόμους τῶν θείων Μυστηρίων Μου, καὶ οὕτῳ, ἐν τῇ ἁμαρτίᾳ αὐτῶν 

ἀπέθανον καὶ τώρα αἱ ἁμαρτίαι αὐτῶν ὡς φλὸξ κατακαίει καὶ ὡς σκώληξ 

κατεσθίει αὐτούς, καὶ ὁ φίλος αὐτῶν Διάβολος ὡς χαιρέκακος χαίρει διὰ 
τὴν ἀπώλειαν αὐτῶν, μάλιστα Ἐγὼ ὡς εὔσπλαγχνος λυποῦμαι διὰ τὴν ἀπώ-

λειαν αὐτῶν, ἀλλ’ ὡς Δίκαιος Κριτὴς Κρίνῳ αὐτούς, ὅτι ἄξιοι εἶναι νὰ κολασ-

θοῦν μὲ τὸν πατέρα των Διάβολον.». 
 

Ἐγὼ δὲ ἀποκριθεῖσα εἶπον πρὸς Αὐτόν: 
 

«Οὐαὶ ἡμῖν τοῖς ἀθλίοις καὶ ἀχαρίστοις ἁμαρτωλοῖς! Ὅτι ἀπατώμε-

νοι καὶ δελεαζόμενοι διὰ τὰς ματαίας καὶ βδελυρὰς ἡδονὰς τοῦ κόσμου, ἀρ-
νούμεθά Σὲ τὸν εὐεργέτην καὶ Σωτῆρα μας, καὶ γινόμεθα δοῦλοι τῆς ἁμαρ-

τίας καὶ αἰχμάλωτοι τοῦ Διαβόλου, καὶ οὕτῳ πρεπόντως σὺν αὐτῷ αἰωνίως 

κολαζόμεθα.». 
 

Ἐπὶ τούτῳ ὁ Κύριος ἀποκριθείς μου εἶπεν: 
 

«Αὐτὸς ὁ κόσμος εἶναι καλλίτερος καὶ ὠφέλιμος διὰ τὴν σωτηρίαν 

τῶν ἀνθρώπων, Ἐγὼ ὅ,τι ἔκαμα εἶναι καλὸν καὶ ὠφέλιμον διὰ τοὺς φρονί-

μους καὶ γρηγοροῦντας, διότι αὐτὸς ὁ κόσμος εἶναι ὡς ἕν σχολεῖον, ἐν τούτῳ 

ὁ προσέχων φρόνιμος ἄνθρωπος διὰ τῆς θεωρίας τῶν ἀναριθμήτων κτι-

σμάτων κατανοεῖ τὴν σοφίαν καὶ τὴν παντοδύναμον θείαν Πρόνοιά Μοῦ 

καὶ ἔρχεται εἰς ἐπίγνωση ἀληθείας, καὶ διὰ τῆς μελέτης καὶ ἀκροάσεως τῶν 
Ἁγίων Γραφῶν ὁ νοῦς του φωτίζεται καὶ ὑψοῦται ἐκ τῶν ἐπίγειων εἵς τὰ ἐ-

πουράνια, διὰ τῶν Ἁγίων Μυστηρίων Μου ἁγιάζεται, καθαρίζεται καὶ διὰ 

τῆς ἐνθέρμου προσευχῆς προσέρχεται ὡς τέκνον ἀγαπητὸν εἵς τὸν Οὐρά-
νιον Αὐτοῦ Πατέρα Θεόν, καὶ διὰ τῆς συνεργείας τῆς θείας Μου Χάριτος φυ-
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λάσσει τὰς θείας Μου ἐντολάς, ὥστε ἡ ταπεινοφροσύνη, ἡ πραότης, ἡ ἀνεξι-

κακία, ἡ μακροθυμία, το πένθος, ἡ κατάνυξις, ἡ ὑπακοή, ἡ σωφροσύνη, ἡ κα-
θαρότης τῆς καρδίας, ἡ ἐλεημοσύνη, ἡ πρὸς τὸν Θεὸ καὶ ἡ πρὸς τὸν πλησίον 

ἀγάπη, ἡ δικαιοσύνη, ἡ πάντα νοῦν ὑπερέχουσα εἰρήνη, ἡ ἁγιότης, καὶ ἅπ-

ασα ἡ χρυσοΰφαντος στολὴ τῶν ἀρετῶν διὰ τῆς εἵς Ἐμὲ πίστεως, ἐλπίδος 

καὶ ἀγάπης, ἀποκτῶνται εἵς τὴν πανήγυριν τοῦ ματαίου αὐτοῦ κόσμου. 
Μακάριος εἶναι ἐκεῖνος ὁ Χριστιανός, ὁ προσέχων εἵς ἑαυτὸν καὶ γρηγορῶν, 

διὰ νὰ φυλάξῃ τὰς ἐντολάς Μου, ἐκεῖνος εἶναι ὁ ἀγαπῶν Με, καὶ ἐὰν τίς ἀ-

γαπᾶ Με, τὸν λόγον Μοῦ τηρήσει, καὶ ὁ Πατήρ Μου ἀγαπήσει αὐτόν, καὶ 

πρὸς αὐτὸν ἐλευσόμεθα (Πατήρ - Υἱός - Ἅγιον Πνεῦμα) καὶ μονὴν παρ’ αὐτῷ 
ποιήσωμεν.» (Ἰωάν. ιδ´, 23). 

 

Κατὰ ταῦτα, λοιπόν, θαυμάζουσα τὴν φιλανθρωπίαν τοῦ Κυρίου ἠρώτησα 

Αὐτὸν λέγουσα: 
 

«Μακρόθυμε Κύριε, σὲ παρακαλῶ νὰ μὴ δυσαρεστήσῃς εἰς ἐμὲ τὴν 

ταπεινὴν δούλη Σου, ἀλλὰ νὰ μὲ διδάξῃς ὅτι ἡμεῖς οἱ Χριστιανοί, ὡς ἀκριβῶς 

γινώσκοντες τὰς πρὸς ἡμᾶς ἀναριθμήτους εὐεργεσίας καὶ τὰς μεγάλας καὶ 

ἀνεκφράστους ἀμοιβάς, τὰς ὁποίας θὰ ἀξιωθοῦν οἱ φυλάσσοντες τὰς ἐντο-

λάς Σου, καὶ τοὐναντίον τὰς ἀωνίους ἀφορήτους κολάσεις τῶν ἁμαρτωλῶν, 

πῶς, λοιπόν, ὡς ἄφρονες καὶ ἀνόητοι δὲν θέλομεν νὰ φυλάσσωμεν τὰς ἐντο-

λάς Σου, καὶ ἀσυστόλως ἁμαρτάνωμεν;». 
 

Ὁ δὲ Κύριος πρὸς ταῦτα ἀποκριθείς: 
 

«Ὅσοι Χριστιανοὶ ὡς μὴ κατηχηθέντες ἢ καταφρονοῦντες τὴν Χρι-
στιανικὴν διδασκαλίαν, καθόλου δὲν ἐνθυμοῦνται τὴν εἰς τὸ θεῖον Βάπτι-

σμα συνθήκην αὐτῶν καὶ πολιτεύονται ὡς τὰ ἄλλα ἄπιστα ἔθνη, καὶ προ-

σηλώνοντες τὸν νοῦν των μόνον εἰς τὰ βιοτικὰ καὶ πρόσκαιρα πράγματα, 
προσπαθοῦν ν’ ἀπολαύσουν τὰς βλαβερὰς ἡδονὰς τοῦ βίου ἢ νὰ δοξασθοῦν 

ἀπὸ τοὺς ἄλλους καὶ δι’ αὐτὰ πολλὰ κοπιάζοντες ὅλον τὸν καιρόν των εἰς 

αὐτὰ δαπανοῦν, καὶ καθόλου δὲν ἐνθυμοῦνται τὸν προορισμὸν καὶ τὴν ἀλη-

θινὴν εὐδαιμονίαν τοῦ ἀνθρώπου. Ὅσοι ὡς τὰ ἄλογα ζῶα τρώγουν, πίνουν, 
πλαγιάζουν καὶ ὡς ἀγαπῶντες τὸν κόσμον και τα ἐν τῷ κόσμῳ ὑπὲρ Ἐμέ, 

τὸν Δημιουργόν, δὲν θέλουν νὰ γνωρίζουν τὸν Πλάστην καὶ εὐεργέτην Θεόν, 

διὰ νὰ δοξάζουν καὶ νὰ εὐχαριστοῦν εἰς Αὐτὸν ὡς πηγὴν καὶ χορηγὸν τῶν ἀ-

γαθῶν, οὕτῳ καὶ εἰς τοὺς λογισμοὺς αὐτῶν ματαίως διαλογιζόμενοι, δὲν θέ-

λουν νὰ φυλάττουν τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ, σκοτίζεται ἡ ἀσύνετος καρδία 

αὐτῶν, ὁ νοῦς των παρομοίως χάνει τὸ φῶς τῆς γνώσεως καὶ κατακαλύπτε-

ται ἀπὸ τὸ παχὺ σκότος τῆς ἀγνοίας καὶ ὑπερηφανείας. Αὐτοί, ὡς ἄπιστοι 
καὶ ἄθεοι, γίνονται φιλήδονοι, φιλόδοξοι καὶ φιλάργυροι, καταφρονοῦν καὶ 

μυκτηρίζουν τὰ Δόγματα τῆς Πίστεως, καὶ τοιουτοτρόπως αἰχμαλωτισθέ-

ντες ὑπὸ τοῦ Διαβόλου, δὲν ἔχουν φόβον Θεοῦ καὶ οὐδόλως θέλουν νὰ μετα-

νοήσουν. Δι’ αὐτὸ ὡς Φιλάνθρωπος, λυπούμενος διὰ τὴν ἀθλίαν κατάστα-
σιν αὐτῶν πολλάκις δι’ ἀσθενειῶν, διὰ θανάτων φοβερῶν, διὰ λιμοῦ, ἀκαρ-

πίας, διὰ φρικτῶν πολέμων καὶ δι’ ἄλλων ἀναριθμήτων θλίψεων, προσκα-

λῶ αὐτοὺς εἰς μετάνοιαν. 
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Ὅσοι, λοιπόν, ὡς οἱ Νινευΐται ἀκούσαντες τὴν φωνὴν Μοῦ μετα-

νοοῦν, σώζονται. Ὅσοι, ὅμως, πάλιν ἀμετανόητοι μένουν, ὡς πωρωθέντες, 
περισσότερον ὑπερηφάνως βλασφημοῦν τὰ θεῖα, καὶ ὡς ἐμπαῖκται μυκτη-

ρίζουν τὰ ἅγια Μυστήριά Μοῦ, καὶ οὕτως ὡς ἀσυνείδητοι καὶ ἀμετανόητοι 

μένοντες προσθέτουν ἁμαρτίας ἐφ’ ἁμαρτίας · ἀντὶ δι’ φωτεινοῦ εὐόσμου 

ἐνδύματος τῆς ἀρετῆς ἐνδύονται τὸ σκοτεινὸν βρωμερὸν ἔνδυμα τῆς ἁμαρ-
τίας καὶ τοιουτοτρόπως, ὡς πεπωρωμένοι καὶ ἀμετανόητοι ἐν τῇ ἁμαρτίᾳ 

των, ἀποθνήσκοντες μέσα εἰς τὰς ψυχάς των ἔχουν τὸ ἄσβεστο πῦρ τῆς θλί-

ψεως καὶ τὴν βρωμερὰν δυσωδίαν τῆς ἁμαρτίας. Αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς κολάζο-

νται ἐπειδὴ τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον καὶ ἡ αἰώνιος Κόλασις δὲν ἡτοιμάσθῃ διὰ 
τοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ διὰ τοὺς Δαίμονας. Ἐγὼ ὡς μακρόθυμος καὶ πολυέ-

λεος, μὴ θέλων τὸν θάνατον τοῦ ἁμαρτωλοῦ, κατὰ τὴν Ἐμὴν ἀγαθότητα, ὅ-

σα Μοῦ ἀνήκουν πάντα ἔκαμα καὶ μάλιστα ἐνῶ ἀπολαύουν πολλῶν ἀγα-
θῶν ἀναξίως καὶ Χαρισμάτων Μου, ἐξ ἰδίας προαιρέσεως παρεδόθησαν εἰς 

τὸν Διάβολον καὶ ἐμιμήθησαν τὰ ἔργα αὐτοῦ. Διὰ τοῦτο, κατὰ θείαν Δικαιο-

σύνην Μου, καταδικάζονται σὺν τῷ Διαβόλῳ εἰς τὴν αἰώνιον Κόλασιν. 
 

Μακάριοι εἶναι ἐκεῖνοι οἱ Χριστιανοί, ὅσοι πιστῶς διαμένοντες εἰς 

τὰς συνθήκας τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος, ἐν ἑαυτοῖς φυλάττουν τὴν σφραγῖ-
δα καὶ τὸ Χρῖσμα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, αὐτοὶ ὡς θεοδίδακτοι υἱοὶ τοῦ Ὑψί-

στου καὶ ὡς τέκνα φωτὸς περπατοῦν καὶ φωτίζουν μὲ τὰ φωτεινὰ ἔργα καὶ 

μὲ τὰς διδασκαλίας αὐτῶν τοὺς ἐν τῷ σκότει τῆς ἀγνοίας καὶ ἐν σκιᾷ θανά-

του καθημένους καὶ ὁδηγοῦν αὐτοὺς εἰς λιμένα θείου Θελήματός Μου. Μα-
κάριοι εἶναι καὶ ἐκεῖνοι οἱ Χριστιανοί, οἱ ὁποῖοι ἅμα ἀκούσουν τῆς φωνῆς 

Μου, ἐκ τῆς φωνῆς τοῦ φυσικοῦ νόμου τῆς συνειδήσεως, ἢ ἐκ τῆς μελέτης 

τῶν θείων Γραφῶν, ἀμέσως μετανοοῦν καὶ μετὰ πίστεως καὶ κατανύξεως 

ἐπικαλοῦνται τὸ θεῖον Μου ὄνομα καὶ ἐλπίζοντες εἰς τὴν ἀξιομισθίαν του 
ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ χυθέντος τιμίου Μου Αἵματος, καρποφοροῦν τοὺς ἀξίους 

καρποὺς τῆς μετανοίας. Αὐτοὶ ὄχι μόνον λαμβάνουν συγχώρησιν τῶν ἁμαρ-

τιῶν αὐτῶν, ἀλλ’ ἐνδυναμούμενοι, διὰ τῆς θείας Μου Χάριτος, ἀποφεύγουν 
τὴν ἁμαρτίαν καὶ φυλάττουν τὰς Ἐντολάς Μου, καὶ ὡς ἔχοντες ἐξουσίαν 

κατὰ πᾶσαν δύναμιν τοῦ Διαβόλου καταπατοῦν αὐτούς, καὶ ὡς φωτιζόμε-

νοι καὶ ἁγιαζόμενοι διὰ τῶν Ἁγίων Μυστηρίων Μου ἔχουν τὴν φωτεινὴν καὶ 

χαρμόσυνον στολὴν τῆς ἀρετῆς καὶ κρατοῦντες τὴν λαμπάδα τῆς ἀρετῆς 
εἰσέρχονται οὕτῳ εἰς παστάδα οὐράνιον καὶ συγχορεύοντες σὺν Ἀγγέλοις, 

ἀξιωθήσονται τῶν ἐπουρανίων καὶ αἰωνίων ἀγαθῶν ἐν τῇ φρικτῇ Δευτέρᾳ 

Μου Παρουσίᾳ.». 
 

Ἐν τούτοις ἠρώτησα πάλιν Αὐτὸν λέγουσα: 
 

«Διὰ ποίαν αἰτίαν τόσον προσπαθοῦν οἱ Δαίμονες νὰ ἀπαντήσουν 

τοὺς Χριστιανούς; Καὶ τί ὄφελος ἔχουν ἐξ αὐτοῦ; Παρακαλῶ τὴν ἀγαθότητά 
Σοῦ, νὰ μοῦ διδάξῃς περὶ αὐτοῦ.». 

 

Ὁ δὲ εἶπε: 
 

«Διὰ δύο αἰτίας. Πρῶτον μέν, γνωρίζοντες ὅτι οἱ τὰς θείας φυλάσσο-

ντες Ἐντολὰς ἀποκατασταθήσονται εἰς τὴν θέσιν των, φθονοῦν αὐτοὺς καὶ 
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προσπαθοῦν πολυτρόπως διὰ νὰ τοὺς καταστρέψουν. Δεύτερον δε, προσ-

παθοῦν διὰ νὰ περισσεύσουν οἱ ἁμαρτωλοί, ὥστε ἔχοντας πολλοὺς Χριστια-
νοὺς μαζὶ μὲ τοὺς κολαζομένους νὰ παρηγορηθοῦν ὀλίγον. Οἱ Δαίμονες μὲ 

ὅλην τὴν δύναμίν των προσπαθοῦν νὰ δελεάσουν τοὺς ἀνθρώπους, ἀλλ’ ὡς 

μὴ ἔχοντες ἐξουσίαν κατ’ αὐτῶν, οὐδὲν δύνανται, ἐὰν κανεὶς ἐξ ἰδίας προαι-

ρέσεως δὲν παραδίδεται εἰς αὐτούς, ἀλλὰ ἀνθι-στάμενος εἰς τὰς προσβολάς 
των ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομὰ Μοῦ ἀμέσως φεύξηται ἀπ’ αὐτοῦ.» (Ἰακ. δ´, 7 | Α´ 

Πέτρ. ε´, 9). 
 

Πάλιν εἶπον πρὸς Αὐτόν: 
 

«Φιλάνθρωπε Σῶτερ, γνωρίζεις τὴν ἰδικήν μου ἀσθένειαν, ὅτι ὡς 

ἀπολαμβάνουσα πολλῶν ἐξαιρέτων θείων Σου Χαρισμάτων, ὁμολογῶ ὅτι 

δὲν ἐφύλαξα τὰς θείας Ἐντολάς Σου, καὶ ἐνῶ ἔχω ἀνάγκην νὰ διδαχθῶ ἀπὸ 
τοὺς ἄλλους, ἐγὼ θέλω νὰ διδάξω τοὺς ἄλλους. Καὶ διὰ τοῦτο στενοχωρού-

μενη διὰ τὴν τύψιν τῆς συνειδήσεώς μου, θέλω νὰ πληροφορηθῶ περὶ τού-

του ἐκ τῆς Σῆς ἀγαθότητος. Διδαξόν με, κατὰ τὸ ἅγιον Σοῦ Θέλημα, πῶς πρέ-

πει νὰ κάμω;». 
 

Τότε ἀποκριθείς μου εἶπε: 
 

«Τὸ Θέλημά Μοῦ εἶναι, ὅτι νὰ διδάξῃς πάντας τοὺς εἰς σὲ προσερχομένους, 
νὰ μὴν καταισχύνεσαι καὶ νὰ μὴ φοβηθῇς ἀπὸ τὸ νὰ κηρύττῃς τοὺς θείους λόγους 

Μου, καὶ ὅσοι σὲ προσκαλοῦν εἰς τὰς οἰκίας, ἢ εἰς ἄλλο μέρος, εἰς αὐτοὺς νὰ κηρύ-

ξῃς τὸν θεῖον λόγον, ἐξαιρέτως νὰ διδάξῃς τὰς γυναῖκας καὶ τὰς θυγατέρας αὐτῶν, 

διὰ νὰ προσέχουν εἰς ἑαυτάς, καὶ ὡς ἐπὶ τὸν Θεὸν ἐλπίζουσαι ἀγίαι γυναῖκες νὰ 
κοσμήσουν ἑαυτὰς μὲ τὰς ἐνθέους ἀρετάς, ὥστε ὁ ἐν κρυπτῷ τῆς καρδίας ἄνθρω-

πος νὰ ἔχῃ στολισμὸν τῆς ἀρετῆς ἐν τῷ ἀφθάρτῳ τοῦ πραέος καὶ ἡσυχίου πνεύμα-

τος, ὁ ἐστιν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ πολυτελὲς (Πέτρ. Α´, κεφ. γ´, 1-5). Ἔσται γὰρ καιρὸς 
ὅτε τῆς ὑγιαινούσης διδασκαλίας οὐκ ἀνέξονται, ἀλλὰ κατὰ τὰς ἐπιθυμίας τὰς ἰδί-

ας ἑαυτοῖς ἐπισωρεύσουσι διδασκάλους κνηθόμενοι τὴν ἀκοήν, καὶ ἀπὸ μὲν τῆς 

ἀληθείας τὴν ἀκοὴν ἀποστρέψουσιν, ἐπὶ δὲ τοὺς μύθους ἐκτραπήσονται (Β´ Τιμ. 

δ´, 3-4)· καὶ αἱ Χριστιανικαὶ γυναῖκες ἐνῶ ἔπρεπε νὰ κοσμήσουν ἑαυτὰς μετὰ αἰ-
δοῦς καὶ σωφροσύνης, καὶ ἐνῶ ἐχρεώστουν νὰ καλύψουν τὰς κεφαλάς των, εἰς 

τοὺς Ἐσχάτους Καιροὺς ἀνεπαισχύντως, ὄχι μόνον ἀκατακαλύπτω κεφαλή, ἀλλὰ 

θὰ περιπατήσουν μὲ πορνικὸν σχῆμα, διὰ τοῦτο πρόσεχε νὰ διδάξῃς αὐτὰς νὰ με-

νουν ἀσάλευται εἰς τὴν Ἁγίαν Πίστιν καὶ νὰ μὴ δελεασθοῦν ἀπὸ τὰς ἀπατηλὰς σχέ-

σεις τῶν ἀσέμνων καὶ ἀπίστων γυναικῶν. 
 

Ἐπειδὴ διὰ τοῦτο σὲ ἐξελεξάμην καὶ ἐκ τῆς μικρᾶς ἡλικίας σου σὲ ἐφώτισα 

καὶ τὰ ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια τῆς Σοφίας Μου ἐδήλωσα, καὶ τοὺς ποικίλους πειρασ-

μοὺς τῶν Δαιμόνων ἐφανέρωσα καὶ ἀοράτως κατ’ αὐτῶν πολεμήσας, ὡς νικητὴν 
σὲ ἀνέδειξα, ὥστε ὡς νικητήρια καὶ δόκιμος οὖσα, νὰ δυνηθῇς νὰ διδάξῃς ἀκριβῶς 

τὰς παγίδας καὶ ποικίλους πειρασμοὺς αὐτῶν καὶ νὰ ἐλευθερώσῃς οὕτως τὴν γυ-

ναικείαν φυλὴν ἀπὸ τὴν ἀπάτην τοῦ ὄφεως. 
 

Λοιπόν, καθὼς Ἐμένα ἔδιωξαν οὕτῳ καὶ σὺ θὰ καταδιωχθῇς καὶ θὰ ἔχῃς 

πολλὰς θλίψεις καὶ συκοφαντίας ἕνεκεν τοῦ θείου κηρύγματος, σὺ δ’ ὡς φρόνιμη 
ἀνδρίζουσα μὴ φοβηθῇς αὐτούς, ἀλλὰ πάντοτε νὰ ὁμιλήσεις τοὺς λόγους Μου, ἐ-
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πειδὴ πολλοὶ ἔχουν ἀνάγκην τοῦ κηρύγματός σου, καὶ πολλοὶ ὠφεληθέντες θὰ με-

τανοήσουν καὶ θὰ κερδίσῃς πολλὰς ψυχὰς ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν, πολλοὺς δε, θὰ 
ἐλευθερώσῃς ἐκ δεινῶν περιστάσεων. 

 

Ἐπειδὴ εἶναι μερικοὶ ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι σπουδάσαντες μόνον τὴν σοφίαν 

καὶ ξένας γλώσσας, θεωροῦν αὐτοὺς σοφοὺς καὶ ἐπιστήμονας, διὰ τοῦτο αὐτοὶ 

θέλουν νὰ κηρύξουν καὶ τὸν θεῖον λόγον, ἀλλ’ αὐτοὶ ὡς μὴ φυλάσσοντες τὰς θείας 

ἐντολάς Μου, ὁμοιώθησαν ἐκείνοις τοῖς ἀνοήτοις κτήνεσιν, τὰ ὁποῖα καθήμενα 
ἐπάνω εἰς τους κόπρους των νομίζουν ὅτι κάθηνται ἐπάνω εἰς τοὺς θρόνους, πα-

ρομοίως καὶ αὐτοὶ ἀπὸ ὑπερηφανείας καὶ ἐγωϊσμοῦ κινούμενοι, νομίζουν ἑαυτοὺς 

ὡς σοφοὺς ἱεροκήρυκας καθημένους ἐπὶ θρόνου διδασκαλικοῦ, ὁδηγοὺς  τυφλῶν 

καὶ φῶς των ἐν σκότει, παιδευτὰς τῶν ἀφρόνων καὶ διδασκάλους τῶν νηπίων, 
καὶ ἐπιχειροῦν νὰ κηρύξουν ἐπ’ ἄμβωνος τοὺς θείους λόγους Μου καὶ νὰ διδάξουν 

τὸν λαόν Μου. Ἀλλ’ αὐτοὶ ὡς ἔχοντες μόρφωσιν τῆς εὐσεβείας καὶ τὴν δύναμιν 

αὐτῆς ἀρνούμενοι καὶ μέσα εἰς τὸν βόρβορον τῆς ἁμαρτίας ἐγκυλινδούμενοι, οὐ-

δὲν ὠφελοῦν, ἀλλ’ ὡς οἱ τοὺς τυφλοὺς ὁδηγοῦντες τυφλοὶ καὶ ἀμφότεροι εἰς βό-
θυνον πεσοῦνται· διότι τὰ θεῖα Μου Μυστήρια καὶ οἱ λόγοι τοῦ θείου κηρύγματος 

εἶναι κεκρυμμένα καὶ ἀκατανόητα εἰς τοὺς σοφοὺς καὶ συνετοὺς τοῦ αἰῶνος τού-

του, ἀλλὰ μᾶλλον ἀποκαλύπτονται εἰς ταπεινόφρονας καὶ καθαροὺς ἔχοντας τὴν 
καρδίαν των (Λουκ. ι´, 11). 

 

Λοιπόν, πρόσεχε, κόρη Μου, μὴν ἀποκρύψῃς τὸ δοθέν σου τάλαντον· ἀλλὰ 

κήρυξον τὸν λόγον, ἐπίστηθι εὐκαίρως ἀκαίρως, ἔλεγξον, ἐπιτήμησον, παρακάλε-

σον ἐν πάσῃ μακροθυμίᾳ καὶ διδαχῇ (Β´, Τιμ. δ´, 2). Ἐγὼ μετὰ σοῦ Εἰμί, μὴ φοβη-

θῇς κανένα, ἵνα δυνηθῇς νὰ σώσῃς σεαυτὴν καὶ τοὺς ἀκούοντάς σε.». 
 

Ἀκούσασα, λοιπόν, αὐτὰ καὶ κατανοήσασα τὴν ἐμὴν ἀνικανότητα διὰ τὸ ὑ-
ψηλὸν αὐτὸ ἀποστολικὸν ἀξίωμα ἐλυπούμῃν καὶ ἔκλαιον, ἀλλὰ διὰ νὰ μὴ ἀντιστα-

θῶ καὶ νὰ μὴ γίνωμαι βαρήκοος καὶ ἀπειθὴς καὶ ἀμελὴς εἰς τὸ ἔργον τοῦ Κυρίου, 

εἶπον πρὸς Αὐτόν: 
 

«Κύριε, ἐγὼ διὰ τὴν ἀσθένειαν καὶ ἀνικανότητά μου ἐφοβούμῃν νὰ διδάξω 

τοὺς ἄλλους, ἀλλ’ ἐλπίζουσα εἰς τὴν συνεργασίαν τῆς θείας Σου Χάριτος δὲν θὰ 
παύσω ἀπὸ τὸ νὰ κηρύξω τοὺς θείους λόγους Σου. Ἀλλὰ θέλω νὰ πληροφορηθῶ 

καὶ τοῦτο, ὅτι εἶναι μερικοὶ ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι πρῶτον μὲν θερμῶς ἀκούουν τὸν 

θεῖον λόγον καὶ ἀρκετὸν καιρὸν περιπατοῦν εἰς δρόμον ἀρετῆς καὶ κάμνουν πολ-

λὰ καλὰ ἔργα, πρίν, ὅμως, τελειοποιήσουν ἀφήνουν τὴν ἀρετήν, διὰ τοιούτους 

ἀνθρώπους κατὰ πολλὰ λυποῦμαι, πῶς θὰ εἶναι τὸ ἔσχατον αὐτῶν;». 
 

Ὁ δὲ Κύριος εἶπε: 
 

«Καθόλου μὴν ἀπελπισθῇς διὰ τοιούτους ἀνθρώπους, ἀλλὰ πάντοτε νὰ δι-

δάξῃς αὐτοὺς καὶ νὰ προσπαθήςῃς νὰ καταρτίσῃς αὐτοὺς ἐν πνεύματι πραότητος, 

δεικνύουσα εἰς αὐτοὺς τὸ παράδειγμα τῶν δικαίων ἐκ τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Αὐτοὶ 

διὰ τῆς ὑπομονῆς νὰ προσπαθήσουν νὰ τελειοποιήσουν τὸ ἔργον τῆς ἀρετῆς, διὰ 
νὰ μὴ χάνουν τὸν μισθό των, διότι αὐτοί, ὡς συνηθισμένοι ὄντες τὴν ἀρετήν, εὐκό-

λως δέχονται τὸν θεῖον λόγον καὶ σώζονται.». 
 

Μετὰ ταῦτα συνελθοῦσα ἐν ἐμαυτῇ ἐσυλογιζόμην τοὺς θείους αὐτοὺς γλυ-

κυτάτους λόγους τοῦ Κυρίου καὶ ἠσθσανόμην ἐντὸς τῆς καρδίας μου μίαν ἀνεκλά-
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λητον χαρὰν καὶ πνευματικὴν ἀγαλλίασιν, ἀλλ’ ὅταν ἐνθυμοῦμαι τὸν φοβερὸν ἐ-

κεῖνον παγωμένον ποταμόν, τὸ ἄσβεστον σκοτεινὸν καὶ βρωμερὸν πῦρ, τὸν ἄγρι-
ον καὶ φοβερὸν δράκοντα καὶ τὴν αἰώνιον κόλασιν τῶν ἁμαρτωλῶν τρέμουν πά-

ντα τὰ μέλη μου, ὡσὰν φύλλα τῶν δένδρων, καὶ θάμβει πολλῷ συνέχομαι. Εἴθε ὁ 

φιλάνθρωπος Κύριος ἐξ αὐτῶν νὰ ἐλευθερώσῃ πάντας ἡμᾶς, καὶ νὰ ἀξιώσῃ τῆς ἐ-

πουρανίου Βασιλείας Αὐτοῦ. Ἀμήν. 
 

† † † 

 

Κεφάλαιον ΙΑ´ 
 

Περὶ τοῦ Θείου κηρύγματος 

τῆς Ὁσίας Φωτεινῆς. 
 

«Κήρυξον τὸν λόγον, ἐπίστηθι εὐ-

καίρως ἀκαίρως, ἔλεγξον, ἐπιτίμησον, πα-

ρακάλεσον, ἐν πάσῃ μακροθυμίᾳ καὶ διδα-
χῇ». 

 

(Β´ Τιμ. δ´, 2) 
 

«Ὁ γινώσκων τὸν Θεὸν ἀκούει ἡ-

μῶν. ὃς οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ Θεοῦ οὐκ ἀκούει 
ἡμῶν». 

 

(Α´ Ἰωάν. δ´, 6) 

 
Ἐ ρ ώ τ η σ ι ς : Τέκνον μου, ἐπειδὴ ὁ Κύριος σοῦ ἐπρόσταξε νὰ κηρύξεις 

τὸν θεῖον λόγον, πρόσεχε μὴν ἀμελήσεις τὸ θεῖον αὐτὸ ἔργον, διὰ νὰ σώσῃς 

ἑαυτὴν καὶ τοὺς ἀκροατάς σου. 
 

Ἀ π ό κ ρ ι σ ι ς : Πνευματικὲ μοὶ Πάτερ, κατὰ διαταγὴν τοῦ Κυρίου καὶ κατὰ 

τὰς συμβουλάς σας, ἐπιθυμῶ νὰ κηρύξω προθύμως τὸν θεῖον λόγον διὰ νὰ μὴ κα-
τακριθῶ κρύψασα τὸ τάλαντον. Τοιουτοτρόπως, λοιπόν, ὅταν ὁμιλήσω εἰς ἕνα μέ-

ρος τὸν θεῖον λόγον, ἐὰν οἱ ἐκεῖσε εὑρισκόμενοι, ὡς εἰς νερὸν διψασμένοι, εἶχον 

προθυμίαν νὰ ἀκούσουν τὸν θεῖον λόγον, τότε οἱ ἐκ τῆς καρδίας μου ἐξερχόμενοι 

λόγοι τοῦ Κυρίου, ὡς ἀπὸ πηγὴν φωτός, ἀκτινοβολοῦν θεῖον φῶς ἢ ὡς ἀναβρύον 
νερὸν ζωῆς ἐφραίνοντο, καὶ κατὰ τὴν πίστιν καὶ κατὰ τὴν ἐπιθυμίαν τῶν εὐλαβῶν 

ἀκροατῶν εἰσήρχοντο εἰς τὰς ἀκοὰς αὐτῶν καὶ ἐφώτιζον αὐτούς. Ἐν ταυτῷ, 

λοιπόν, κατανοήσασα τὴν καλὴν ἐντύπωσιν καὶ ὠφέλειαν τοῦ θείου λόγου ἀκα-

ταπαύστως ωμιλοὺν εἰς αὐτούς τα πρὸς σωτηρίαν αὐτῶν ὠφέλιμα λόγια. 
 

Ὅμως, ἂν οἱ ἐκεῖσε εὑρισκόμενοι ἀκροαταί, ὡς προκρίνοντες τὰς βιοτικὰς 

ματαίας ὁμιλίας, δὲν ἤθελον νὰ ἀκούουν τοὺς θείους λόγους, τότε, ὡς ἐκ καρδίας 

μου ἐξερχόμενον ἤκουον τὸν ἐλεγκτικὸν λόγον τοῦ Χριστοῦ, λέγοντα εἰς ἐμέ: 
 

«Μὴ στέκεσαι ἐνθάδε, καὶ νὰ μὴν ὁμιλήσῃς τοὺς θείους λόγους Μοῦ 

εἰς αὐτοὺς τοὺς ἀχρείους, καὶ τοὺς μαργαρίτας Μοῦ μὴ βάλῃς ἔμπροσθεν 
τῶν χοίρων.». 
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Τότε δὲν ἠδυνάμῃν νὰ ὁμιλήσω καὶ ἐσιώπουν· ἀλλ’ ἐντὸς τῆς καρδίας μου 

ἠσθανόμῃν ἡσυχίαν φωτεινὴν καὶ ἀγαλλίασιν πνευματικήν. 
 

Ἐνῶ δὲ ὡμίλουν τὸν θεῖον λόγον ἐθεώρουν καὶ τοῦτο: ὅτι εἰς τὰς ἀκοὰς 

τῶν δεχομένων μὲ εὐλάβειαν καὶ φόβον Θεοῦ τὸν θεῖον λόγον εἰσήρχοντον ὡς ἕν 

φῶς ἢ ὡς νερὸν ζωῆς καὶ ἐφώτιζεν καὶ ἐδρόσιζεν αὐτούς. Ἀλλ’ ὅσοι δὲν ἤθελον νὰ 

προσέχουν καὶ νὰ ἀκούουν καὶ ἐβαρύνοντο, τότε ἐθεώρουν ὅτι οἱ Δαίμονες ἐστέ-

κοντο κοντὰ εἰς αὐτοὺς καὶ ἥρπαζον τοὺς θείους ἐκείνους λόγους καὶ ἀντὶ ἐκείνων 
ὡμίλουν ἄλλους βλαβεροὺς λόγους εἰς τὰς ἀκοὰς αὐτῶν. Τότε λυπουμένη διὰ 

τοὺς ἀθλίους ἐκείνους Χριστιανοὺς ἤθελον νὰ κτυπήσω καὶ νὰ διώξω ἐκείνους 

τοὺς Δαίμονας, ἀλλὰ διὰ νὰ μὴ γνωρισθῇ τὸ συμβεβηκὸς αὐτὸ καὶ καθεὶς ἐξ ἰδίας 

του προαιρέσεως νὰ ἀφήσῃ τοὺς Δαίμονας καὶ βιοτικοὺς λογισμούς, καὶ νὰ ἀκού-
ουν προθύμως τὸν θεῖον λόγον, προσεπάθουν μὲ ποικίλους θείους λόγους νὰ ἐξυ-

πνήσω τὸν τεθολωμένον νοῦν των, διὰ νὰ ἀναγκασθοῦν ἐξ ἰδίας των προαιρέσε-

ως νὰ ἀφήσουν τοὺς πειράζοντας αὐτοὺς Δαίμονας καὶ νὰ ἀκούουν μὲ προσοχὴν 

καὶ φόβον Θεοῦ τὸν θεῖον λόγον. 
 

Ὅταν πληροφορηθῶ περὶ μερικῶν κορασίων ἢ νεονύμφων ὅτι πάντοτε ἀ-

ναμεταξὺ τῶν ωμιλοὺν καὶ συναναστρέφονται διὰ τὰς σαρκικὰς ἐπιθυμίας καὶ ἀ-

νηθίκους ὁμιλίας καὶ καθόλου δὲν ὁμιλοῦν πνευματικὰς καὶ ὠφέλιμα λόγια καὶ 

διάγουν ὡς ἄλογα ζῶα, πρῶτον μὲν λυπουμένη διὰ τὴν ἀθλίαν κατάστασιν αὐτῶν, 

παρεκάλουν θερμῶς πρὸς τὸν Θεὸν νὰ φωτίςῃ αὐτὰς καὶ τότε ὡς γνωρίσασαι τὴν 

ἀλήθειαν ἐμετανόουν καὶ εὐχαρίστως ἀκούσασαι τὸν θεῖον λόγον, Χριστιανικῶς 

ἐπολιτεύοντο. 
 

Ὅπου εὑρίσκοντο κατάκοιτοι ἀσθενεῖς, παράλυτοι, δαιμονισμένοι, τυφλοὶ 

καὶ διαφόρως πάσχοντες ἐπεσκεπτόμῃν αὐτοὺς κατὰ τὴν παραγγελίαν τοῦ Κυ-
ρίου καὶ λυπουμένη διὰ τὴν ἀξιοδάκρυτον κατάστασιν αὐτῶν ἐπαρηγόρουν καὶ 

ἐσυμβούλευον αὐτοὺς διὰ νὰ μετανοήσουν, διὰ νὰ λαμβάνουν συγχώρησιν ἁμαρ-

τιῶν καὶ ὑγείαν ψυχῆς τε καὶ σώματος, καὶ οὕτῳ τὴν νύχτα μὲ δάκρυα παρεκά-

λουν τὸν Θεὸν νὰ τοὺς φωτίσῃ διὰ νὰ ἔλθουν εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας καὶ νὰ μετα-
νοήσουν καὶ νὰ ἀπολαμβάνουν ὑγείαν ψυχῆς τε καὶ σώματος. 

 

Καὶ ὡς μοῦ ἐφανερώθῃ εἰς τὸ ὄνειρόν μου, ἐλάμβανον ἀπὸ τὸ ἡγιασμένον 

ἔλαιον τοῦ ἁγίου Εὐχελαίου καὶ νερὸν ἁγιασμοῦ ἀπὸ τὴν ἁγίαν ἐκκλησίαν μας, καὶ 

ὀλίγον μικρὸν τεμάχιον σκονισμένον ἐλάμβανον ἀπὸ τὸν Σταυρόν μου, τὸ ὁποῖον 

πάντοτε εἶχον εἰς τὸν τράχηλόν μου, καὶ ὅλα αὐτὰ ὡς εἰς ἕν θεῖον ἰατρικὸν μῖγμα 

ἔχουσα, μὲ αὐτὸ ἔχριον σταυροειδῶς καὶ ἐπεκάλουν τὸ παντοδύναμο ὄνομα τοῦ 

Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἀμέσως ἐθεραπεύοντο, καὶ εὐχαρίστως μετα-

νοήσαντες διὰ τὰς προτερινὰς ἁμαρτίας των μὲ πολλὴν προθυμίαν ἤκουον τὸ 
θεῖον κήρυγμα καὶ ἐφύλαττον τὰς Ἐντολὰς τοῦ Χριστοῦ. 

 

Ἀλλ’ ὅσοι διὰ τὴν κακὴν αὐτῶν προαίρεσιν, ἢ διὰ τὰς ἀνεξερευνήτους βου-

λὰς τοῦ Θεοῦ δὲν ἐθεραπεύοντο, εἰς τὸ ὄνειρό μου ἐφανερώνετο, ὅτι ἔπρεπε νὰ 

πάσχουν διὰ τὴν ψυχικὴν σωτηρίαν αὐτῶν, τότε ἐσυμβούλευον καὶ παρηγόρουν 

αὐτοὺς μὲ τὰς νουθεσίας τῆς Ἁγίας Γραφῆς νὰ ὑπομένουν μέχρι τέλους ἀγογγύ-

στως καὶ νὰ μιμηθοῦν τὴν ὑπομονὴν τοῦ Ἰὼβ διὰ νὰ ἀπολαμβάνουν τῶν οὐρανίων 

ἀγαθῶν, ὡς πειθήνια τέκνα τοῦ οὐρανίου Πατρός των. 
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Ἦσαν μερικαὶ γυναῖκες, αἱ ὁποῖαι πολλάκις ἤρχοντο κοντὰ εἰς τὴν μητέρα 

μου καὶ συνωμίλουν πάντοτε περὶ τῶν βιοτικῶν πραγμάτων καὶ μὲ ματαιολογίες 
ἐπαιρνούσαν τὸν πολύτιμον καιρὸν τῆς ζωῆς των, καὶ καθόλου δὲν ἔκαμνον πνευ-

ματικὰς καὶ ψυχωφελεῖς ὁμιλίας, καὶ ἂν ἔλεγον εἰς αὐτὰς τὰ γλυκύτατα λόγια τῆς 

Ἁγίας Γραφῆς, ἀντέλεγον καὶ ἐμυκτήριζον ἐμένα, καὶ κατεφρόνουν τὰ θεία λόγια· 

σπλαγχνισθεῖσα, λοιπόν, διὰ τὴν ἀξιολύπητον κατάστασιν αὐτῶν, παρεκάλουν 
νυχθημερὸν τὸν φιλάνθρωπον Θεόν, διὰ νὰ φέρῃ αὐτὰς εἰς μετσνοίαν πρὶν ἀπο-

θάνουν. 
 

Λοιπόν, ὁ Κύριος ὡς μὴ θέλων τὸν θάνατον, ἀλλὰ περιμένων τὴν μετάνοιαν 

τοῦ ἁμαρτωλοῦ, εἰς καθεμίαν αὐτῶν τῶν γυναικῶν ἔστειλε ποικιλοτρόπους φο-

βερὰς καὶ ἀνιατρεύτους ἀσθενείας, ὥστε προσεκάλεσαν ἰατροὺς καὶ ἐδαπάνησαν 
ἀρκετὰ χρήματα, ἀλλὰ καθόλου δὲν ὠφελήθησαν, καὶ ἔγιναν χειρότεραι, ὥστε δὲν 

ἠδύναντο νὰ ἀναπνεύσουν καὶ οἱ ἰατροὶ ἀπελπίσθησαν, καὶ εἶχον κίνδυνον θανά-

του. Τότε ἐνεθυμήθησαν, ὅτι διὰ τὰς ἁμαρτίας των ὑποφέρουν, ἐφώναξαν τὸν 

Πνευματικὸν Ἱερέα, μὲ δάκρυα καὶ μὲ κατάνυξιν ἐξομολογήθησαν εἰλικρινῶς ὅλας 
τὰς ἁμαρτίας των, καὶ ἐδιαβάσθησαν ἅγιον Εὐχέλαιον, καὶ ἐκοινώνησαν τῶν ἁγί-

ων Μυστηρίων, καὶ οὕτῳ ἀμέσως ἀνέλαβον καὶ τὴν ποθητὴν ὑγείαν ψυχῆς τε καὶ 

σώματος. Μετὰ ταῦτα μὲ πολλὴν εὐλάβειαν ἤκουον τὸ θεῖον κήρυγμα, καὶ Χριστι-
ανικῶς ἐπολιτεύοντο. Ἀπὸ αὐτά, λοιπόν, μανθάνομεν, ὅτι κατὰ τὸ Θέλημα τοῦ Θε-

οῦ, ὅ,τι αἰτοῦμεν παρ’ Αὐτοῦ, ἀμέσως λαμβάνομεν. 
 

Ἦτο μία εὐλαβεστάτη καὶ ἐλλόγιμος γυνή, τὴν ὁποίαν θεωροῦσα ὡς ἄλλην 

πνευματικὴ μητέρα μου πολλάκις ἐπήγαινον κοντά της, καὶ μὲ πολλὴν εὐλάβειαν 

ἤκουον τὴν διδαχήν της, καὶ πολλαὶ γυναῖκες ἐπήγαινον κοντά της καὶ εὐχαρί-
στως ἤκουον τὰς διδαχάς της καὶ ὠφελοῦντο μεγάλως. Ἀλλὰ ἀπὸ φθόνον τοῦ Δια-

βόλου πρὸ δύο ἢ τριῶν χρόνων ἔπεσεν εἰς ὑπερηφάνειαν καὶ εἰς θυμὸν καὶ δὲν ἠ-

δύνατο νὰ διδάσκῃ ὡς τὸ πρότερον, καὶ κανεὶς δὲν ἤθελε νὰ ἀκούῃ αὐτήν. 
 

Γνωρίζουσα, λοιπόν, ἀκριβῶς, ὅτι αὐτὴ ἂν μένῃ εἰς αὐτὴν τὴν κατάστασιν 

θὰ χάσῃ τοὺς μισθοὺς τῶν προτερινῶν κόπων της καὶ θὰ ἀπωλέση καὶ τὴν ψυχήν 
της, πολλάκις ἐπήγαινον κοντὰ εἰς αὐτήν, ἔλεγον εἰς αὐτὴν πολλὰ λόγια τῆς Ἁγίας 

Γραφῆς, ἀλλ’ αὐτὴ καταφρονοῦσα ἐμένα ὡς μίαν ἁπλῆν καὶ ἀμαθεστάτην κόρην, 

καθόλου δὲν προσεῖχε τοὺς λόγους μου. Διὰ τοῦτο δὲν ἤθελον νὰ ὑπάγω καὶ νὰ ὁ-
μιλήσω εἰς αὐτήν. Καὶ μ’ ὅλα ταῦτα πολλάκις καὶ μὴ θέλουσα εὑρισκόμῃν κοντά 

της, διὰ τοῦτο θαυμάσασα καὶ λυπουμένη δι’ αὐτὴν πολλάκις μὲ δάκρυα παρεκά-

λουν τὸν Κύριο διὰ νὰ μοῦ φανερώσῃ τί πρέπει νὰ κάμω δι’ αὐτὴν διὰ νὰ σωθῇ ἡ 

ψυχή της. 
 

Μίαν ἡμέραν ἐφάνῃ εἰς ἐμὲ ἕνας ἄνθρωπος φωτεινὸς καὶ ἦτο πολὺ ταπει-
νόφρων καὶ πραότατος, καὶ λέγει εἰς ἐμέ: 

 

«Πρόσεχε, καθόλου νὰ μὴ ταραχθῇς καὶ μὴ λυπηθῇς διὰ τὴν γυναῖκα 

αὐτήν, καὶ καθόλου νὰ μὴν ἀφήσῃς αὐτήν. Πάντοτε, ὅταν εὐκαιρήσῃς νὰ 

πηγαίνῃς κοντὰ εἰς αὐτὴν καὶ νὰ ὁμιλήσῃς εἰς αὐτὴν τὰ δέοντα, δὲν θὰ μεί-

νῃ οὕτῳ ζαλισμένη, ἀλλὰ θὰ διορθωθῇ καὶ σὺ θὰ διαμείνῃς πάντοτε κοντά 

της.». 
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Ταῦτα δὲ εἰπὼν ἐκεῖνος ὁ ἀνθρωπόμορφος ἀμέσως ἔγινε ἄφαντος. Καὶ κα-

τὰ τὴν πρόρησιν αὐτοῦ ἔγινε, καὶ ἐγὼ διέμεινα κοντά της. 
 

Ἐκτὸς αὐτῶν, εἶχον φίλας μου τέσσαρας γυναῖκες, καὶ πολλάκις ἔβλεπον 

τοὺς Δαίμονας τῆς ὑπερηφανείας καὶ τοῦ θυμοῦ, ὡς διὰ στόματος φλογίζοντος, 

ὠρυομένους λέοντας καὶ μὲ πολλὴν ἀγριότητα ἀκολουθοῦντας εἰς αὐτὰς καὶ 

θέλοντας νὰ καταπίνουν αὐτάς. Διὰ τοῦτο πολυτρόπως ἐσυμβούλευον εἰς αὐτὰς 

διὰ νὰ μὴ ἐμπέσουν εἰς μίαν ἁμαρτίαν, καὶ πολλάκις ἐκράτουν αὐτὰς κοντά μου 
καὶ συνεβούλευον πολλὰ λόγια ἐκ τῆς Ἁγίας Γραφῆς, περὶ τῆς ταπεινοφροσύνης 

καὶ περὶ τῆς πραότητος καὶ ἀπεδείκνυον εἰς αὐτὰς ὅτι ἡ ὑπερηφάνεια καὶ ὁ θυμὸς 

πόσον μᾶς βλάπτουν. 
 

Ἄν, λοιπόν, ἐκεῖναι εὐχαρίστως ἤκουον τοὺς λόγους μου, καὶ τὴν ταπεινο-

φροσύνην καὶ πραότητα ἐνεκολποῦντο, τότε ἐκεῖνοι οἱ Δαίμονες θρηνοῦντες μα-
κρὰν ἀπέφευγον ἀπ’ αὐτάς. Ὅμως, ἂν ἐκεῖναι δὲν ἤθελον νὰ ἀκούουν τοὺς θείους 

λόγους, τότε οἱ Δαίμονες εὐκόλως ἐκίνουν αὐτὰς εἰς ὑπερηφάνειαν καὶ εἰς θυμόν, 

καὶ ἔχαιρον, διότι ὁ Κύριος ἀντιτάσσεται εἰς ὑπερηφάνους, καὶ εἰς τοὺς ταπεινοὺς 

δίδει Χάριν. Ἡ δὲ ὀργὴ ἀπόλλυσι καὶ τοὺς φρονίμους. Διὰ τοῦτο, ὡς τύπον καὶ ὑπο-

γραμμὸν ἐδείκνυον εἰς αὐτὰς τὴν πραότητα καὶ τὴν ταπεινοφροσύνην τοῦ Κυρίου 

λέγοντος: «Μάθετε ἀπ’ Ἐμοῦ, ὅτι πρᾶος Εἰμὶ καὶ ταπεινὸς τῇ καρδία» καὶ ἄλ-

λα πολλὰ λόγια καὶ παραδείγματα τοῦ Κυρίου, λέγουσα εἰς αὐτάς, νυχθημερὸν 

παρεκάλουν θερμῶς δι’ αὐτὰς πρὸς τὸν Φιλάνθρωπον Κύριον. Οὕτῳ, λοιπόν, μὲ 

τὴν δύναμιν καὶ συνέργειαν τῆς θείας αὐτοῦ Χάριτος ἠλευθέρωσαν ἐκ τῶν ποικι-

λοτρόπων παγίδων τοῦ Διαβόλου καὶ ἐπολιτεύοντο μὲ πολλὴ ταπεινοφροσύνη 

καὶ πραότητα. 
 

† † † 

 

Περὶ τῆς διδαχῆς τοῦ ἀειμνήστου 

Παπᾶ - Γεωργίου. 
 

Κατὰ ταῦτα κατανόησα, Πάτερ, ὅτι ὁ Διάβολος περισσότερον ἀπ’ ὅλα 
φοβεῖται τὸ θεῖον κήρυγμα, διὰ τοῦτο ὡς ἀδυσώπητος ἐχθρὸς τῶν Ἱεροκηρύ-

κων μὲ ὅλην τὴν δύναμίν του καταδιώκει αὐτούς, καὶ προσπαθεῖ νὰ παύσῃ τὸ θεῖ-

ον κήρυγμα, ἢ νὰ μεταβάλῃ τὰ λόγια τοῦ κηρύγματος εἰς τὴν γνώμην του, ἢ νὰ δώ-

σῃ ἀμέλειαν καὶ καταφρόνησιν ἢ νυσταγμὸν εἰς τοὺς ἀκροατὰς διὰ νὰ μὴ κάμῃ 

καμμίαν ἐνέργειαν καὶ ἐντύπωσιν εἰς τὰς καρδίας αὐτῶν. 
 

Καθὼς συνέβῃ μίαν Κυριακή, ἐνῶ ἐκήρυττες τὸν θεῖον λόγον ἐπάνω εἰς τὸν 

θεῖον ἄμβωνα, εἶδον ὀφθαλμοφανῶς, ὅτι ἀμέσως ὁ Διάβολος ὡς ἕν σκοτεινὸν φά-

ντασμα ἐστέκετο κοντά σου, καὶ ποικιλοτρόπως ἐπροσπάθει διὰ νὰ παύσῃς τὸ 

κήρυγμα, καὶ ἐπειδὴ δὲν ἠδυνήθῃ νὰ σὲ ἐμποδίσῃ, ὅτι ὡμίλησες τὸν λόγον μὲ πο-
λὺν ζῆλον, ἔπειτα προσεπάθησε νὰ μεταβάλλῃ τὰ λόγια σου, καὶ ἐπειδὴ ἡ θεία Χά-

ρις ἐσένα ἐσκέπαζε, τότε ὁ Διάβολος ἀπέτυχε καὶ ἔφυγε. Καὶ ἄλλην φορὰν εἶδον, 

νὰ σὲ παρακινήσῃ εἰς ὑπερηφάνειαν, προσβάλλει ἐπάνω σου ποικίλους λογισμοὺς 
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ὑπερηφανείας, ἀλλ’ ἡ θεία Χάρις εἰς κάθε κήρυγμα ἐσένα ἐσκέπαζε ἀπὸ τὸ νὰ 

πταίσῃς καὶ ὁ Διάβολος ὀδυρόμενος ἔφευγεν. 
 

Ταῦτα, λοιπόν, θεωρήσασα, Πάτερ, ἡ ταπεινὴ πνευματικὴ κόρη σου, καὶ 

κατανοήσασα τὸν κατὰ τῶν Ἱεροκηρύκων ἀκατάπαυστον διωγμὸν καὶ ποικιλο-

τρόπους πειρασμοὺς καὶ παγίδας αὐτοῦ, ἐλυπήθῃν ἐξ ὅλης τῆς καρδίας μου, καὶ 

μὲ δάκρυα παρεκάλουν τὸν πανάγαθον Κύριον νὰ διώξῃ τὸν Διάβολον ἀπὸ κοντά 

σου, διὰ νὰ μὴ ἐμποδισθῇ καὶ νὰ μὴ μεταβληθῇ τὸ θεῖον κήρυγμά σου διὰ τοῦ ἀρ-
χεκάκου ἐχθροῦ. 

 

Μετὰ ταῦτα, ἀφοῦ ἐπέρασαν τρεῖς ἡμέραι, πάλιν εἰς ἡμέραν Κυριακήν, ἀνέ-

βῃς εἰς τὸν ἄμβωνα διὰ νὰ κηρύξῃς τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, τότε ὀφθαλμοφανῶς εἶ-

δον, ὅτι πλέον δὲν ἦτο ὁ Διάβολος, ἀλλὰ ἡ θεία Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὡς κα-

τέβῃ ἐν εἴδει πυρίνων γλωσσῶν καὶ ἐφώτισε τοὺς Ἁγίους Ἀποστόλους, παρομοί-
ως ἐπάνω της κεφαλῆς σου ἐφαίνετο ἐν εἴδει πυρίνων γλωσσῶν, καὶ ὡς Ἥλιος ἀ-

κτινολογοῦσε καὶ ἐφώτιζεν ἐσένα καὶ τοὺς ἀκροατάς σου· καὶ ὅσοι ἀκροαταὶ μὲ 

πολλὴν προσοχὴν καὶ εὐλάβειαν ἤκουον τὸν θεῖον λόγον, οἱ θεῖοι λόγοι ὡς φῶς ἐ-

ξήρχοντο ἀπὸ τὸ στόμα σου καὶ εἰσήρχοντο εἰς τὰς ἀκοὰς (αὐτιὰ) τῶν ἀκροατῶν, 

καὶ ἐνίοτε μοῦ ἐφαίνετο, ὅτι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ὡς ἐξήρχετο ἀπὸ τὸ στόμα σοῦ ὡς 

ἀπὸ πηγῆς ἀναβρύον νερὸν ζωῆς πλουσιοπαρόχως ἐπήγαζε, καὶ ἐπότιζεν τοὺς τὴν 

σωτήριαν τῶν διψῶντας εὐλαβεῖς ἀκροατάς σου. 
 

Ἅμα εἶδον αὐτὴν τὴν θείαν θεωρίαν, ἠσθάνθῃν ἀνεκλάλητον τινὰ χαρὰν 
καὶ ἀγαλλίασιν καὶ εὐχαρίστως ἐδοξολόγουν τὸν Κύριον τὸν χορηγοῦντα τοιαῦτα 

Χαρίσματα εἰς ἡμᾶς. 
 

Ἐκ τῶν εἰρημένων ἐννοεῖται, ὅτι καθὼς ὁ λύκος θέλων νὰ ἁρπάσῃ καὶ νὰ 

κατατρώγῃ τὰ πρόβατα τῆς μάνδρας, παρατηρεῖ ἂν ἡ μάνδρα ἔχει σκύλους φυ-

λάσσοντας τὴν μάνδραν, καὶ ἂν οἱ ποιμένες ἀγρυπνοῦν ἐπὶ τοῦ ποιμνίου, τότε δὲν 
δύναται νὰ πλησιάσῃ ἐκείνην τὴν μάνδραν, καὶ ποικιλοτρόπως προσπαθεῖ νὰ φο-

βερίσῃ τοὺς σκύλους τῆς μάνδρας, διὰ νὰ φεύγουν, καὶ μετὰ τοῦτο παρατηρεῖ ἂν 

οἱ ποιμένες δὲν ἔχουν ὅπλα καὶ κοιμῶνται, τότε ἀσυστόλως ὁρμᾷ κατὰ τῆς μάν-

δρας ἐκείνης καὶ σκορπίζει καὶ κατατρώγει τὰ πρόβατα ἐκείνης τῆς μάνδρας. 
 

Παρομοίως καὶ ὁ νοητὸς λύκος, ὁ Διάβολος, παρατηρεῖ ἂν μία ἐκκλησία ἔ-
χει ἱεροκήρυκας καὶ ὅτι τακτικῶς κηρύττουν τὸν θεῖον λόγον, καὶ ἂν οἱ πνευματι-

κοὶ ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας ἐκείνης, δηλαδὴ Ἐπίσκοποι καὶ Πρεσβύτεροι, ὁπλι-

σμένοι ὄντες ταῖς ἀρεταῖς, ἀγρυπνοῦν ἐπὶ τὸ ποίμνιον αὐτῶν, τότε ὁ Διάβολος δὲν 

δύναται νὰ πλησιάσῃ εἰς ἐκείνην τὴν ἐκκλησίαν καὶ νὰ ἀποκτήσῃ τοὺς Χριστια-
νοὺς ἐκείνης τῆς Κοινότητος. Τοὐναντίον δε, ὁποία ἐκκλησία δὲν ἔχει ἱεροκήρυκας 

καὶ δὲν κηρύττεται ἐκεῖ τακτικῶς ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, καὶ οἱ Ἐπίσκοποι καὶ οἱ Πρεσ-

βύτεροι ἐκείνης τῆς Ἐκκλησίας ἀμελοῦν τὰ θεῖα αὐτῶν καθήκοντα καὶ δὲν προσέ-
χουν εἰς ἑαυτοὺς καὶ τὸ ποίμνιον τοῦ Χριστοῦ, ἀλλοίμονον εἰς ἐκείνους καὶ εἰς τὴν 

Κοινότητα, διότι ὁ Διάβολος καταστρέφει, διασκορπίζει καὶ κατατρώγει αὐτούς, 

ὥστε κατεξουσιάζει αὐτοὺς ἡ ἀπιστία, ἡ ἀθεΐα, ἡ ἀνηθικότης καὶ ἄλλα μύρια κακά. 
 

Λοιπόν, ὁ Διάβολος εἶναι ἀδιάλλακτος ἐχθρὸς τῶν Ἱεροκηρύκων καὶ τῶν 

εὐλαβῶν Ἱερέων, τῶν ἀγρυπνούντων ἐπὶ τὸ ποίμνιον αὐτῶν καὶ διδασκόντων αὐ-
τοὺς ἀκαταπαύστως τὰ Χριστιανικὰ αὐτῶν καθήκοντα. Δι’ αὐτὸ νομίζω, Πάτερ, 
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ὅτι ὅσα κακὰ συμβαίνουν εἰς ἐσένα, δι’ αὐτὴν τὴν αἰτίαν γίνονται: Ἐπειδὴ πρῶτον 

μὲν ὁ Διάβολος προσεπάθησε νὰ ἐμποδίσῃ ἢ νὰ μεταβάλλῃ τοὺς λόγους σου, ἢ νὰ 
σὲ ἀπατήσει καὶ να σε ἑλκύσει εἰς ὑπερηφάνειαν ἢ εἰς θυμόν· ἀλλὰ βλέπων ἐν ταυ-

τῷ τὴν σπουδὴν καὶ ταπεινοφροσύνην σου οὐδὲν κατορθώνει. Καὶ ἡ θεία Χάρις 

διαφυλάττει καὶ σκεπάζει ἐσένα, δι’ αὐτὸ δὲν ἠδυνήθῃ νὰ διακόψῃ τὸ θεῖον κή-

ρυγμα καὶ νὰ ἁρπάσῃ τὰ λογικά σου πρόβατα, καὶ δι’ αὐτὸ ἤγειρε κατά σου διάφο-
ρους πειρασμούς, ἐκτὸς τῶν ἀσθενειῶν σου καὶ τῆς Παπαδιᾶς καὶ τοῦ ἄωρου θα-

νάτου αὐτῆς, παρεκίνησε πολλοὺς ἀστήρικτους Χριστιανοὺς διὰ νὰ σὲ κατηγορή-

σουν, νὰ σὲ συκοφαντήσουν καὶ νὰ σὲ καταδιώκουν μέχρι τῆς ἐξορίας, διὰ νὰ κα-

ταπαύσης τὸ θεῖον κήρυγμα, ἀλλὰ σὺ ἐνδυναμούμενος ἀπὸ τὴν θείαν Χάριν του 
σὲ ἐνδυναμούμενος Χριστοῦ, ἐξακολουθεῖς νὰ κηρύττῃς τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ. 

 

Κατὰ ταῦτα, λοιπόν, ἐσυλλογιζόμῃν ἡ ταπεινὴ πνευματική σου κόρη, τίμιε 

Πάτερ, ὅτι ἂν ὁ Σατανᾶς, ὁ ἀρχέκακος ἐχθρὸς τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, τόσον ἀκα-

ταπαύστως καὶ ἀδιαλλάκτως καταδιώκει τους τὸν θεῖον λόγον κηρύττοντας Ἱε-

ρεῖς καὶ τοὺς ἀκούοντας αὐτούς, τί ἐμποροῦμεν νὰ κάμνωμεν ἡμεῖς οἱ ταλαίπω-
ροι ἄνθρωποι, διὰ νὰ σωθῶμεν ἐκ τῶν ποικίλων παγίδων καὶ πειρασμῶν αὐτοῦ, 

καὶ νὰ δυνηθῶμεν νὰ κηρύττωμεν καὶ νὰ ἀκούωμεν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, καὶ νὰ 

φυλάσσωμεν τὰς θείας Ἐντολάς; 
 

Ἦλθεν ἀμέσως τότε ἐπ’ ἐμὲ ἔκστασις καὶ εἶδον, ὅτι ἄπειρον πλῆθος τῶν 

Δαιμόνων ἀναρίθμητον ὡς τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ ἐσκέπαζον ὅλην τὴν γῆν, καὶ 

καθείς ἐξ αὐτῶν ὡς ὁ ὠρυόμενος λέων κατεδίωκε τοὺς ἀνθρώπους, ἀλλ’ ἀμέσως 

βλέπω ὅτι αὐτὰ μεταβάλλονται εἰς μύρμηγκας, ἢ εἰς νεναρκωμένα τινὰ ἔντομα, 

καὶ καταπατοῦνται ὑπὸ τοὺς πόδας τῶν πιστῶν Χριστιανῶν. Κατὰ τὴν ἔκστασιν 
αὐτὴν κατενόησα, ὅτι, εἰς καιρὸν πειρασμοῦ, ἂν οἱ Δαίμονες ὡς λέοντες ὁρμοῦν 

κατὰ τῶν πιστῶν Χριστιανῶν των ἀκουόντων τὸ θεῖον λόγον, ἢ κατὰ τῶν Ἱεροκη-

ρύκων, ἂν ἐκεῖνοι, ὡς δίστομον ρομφαίαν κρατοῦντες τὸν θεῖον λόγον, ἀντιστέκο-

νται εἰς τὸν Διάβολον καὶ τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ και, μετὰ πίστεως ἀδιστάκτου καὶ 
ταπεινοφροσύνης, ἐπικαλοῦνται τὸ ἅγιον καὶ φοβερὸν ὄνομα τοῦ Κυρίου ἡμῶν 

Ἰησοῦ Χριστοῦ, τότε τὸ ἄπειρον πλῆθος τῶν Δαιμόνων ὡσεὶ καπνὸς διασκορπίζε-

ται καὶ ἐκλείπεται, ἢ ὡς μύρμηγκες καὶ ὡς νεναρκωμένα ἔντομα καταπατοῦνται 
ὑπὸ τοὺς πόδας τῶν πιστῶν Χριστιανῶν. 

 

Ἀλλ’ ὅσοι ἄνθρωποι καταφρονοῦν τὸν θεῖον λόγον, καὶ δὲν θέλουν νὰ ἀ-

κούουν αὐτόν, ἢ δὲν προσέχουν καὶ ἀμελοῦν νὰ φυλάττουν τὰς θείας Ἐντολάς, 

καὶ δὲν μετανοοῦν, καὶ οἱ Ἐπίσκοποι καὶ οἱ Ἱερεῖς ἂν ἀδιαφοροῦν τὸ ἱερὸν αὐτὸ 

καθῆκον τῶν καὶ δὲν προσπαθοῦν νὰ διδάσκουν τὰ λογικὰ πρόβατα, ἀλλοίμονον 
εἰς αὐτούς! Τότε οἱ Δαίμονες, μετὰ πολλῆς ἀναίδειας, ὁρμοῦν κατ’ αὐτῶν και, ὡς 

ἠγαπημένους καὶ ὑπηκόους φίλους αὐτῶν ἔχοντες αὐτούς, κρατοῦν αὐτοὺς ὑπὸ 

τὴν ἐξουσίαν αὐτῶν, καὶ κατὰ τὴν θέλησιν τῶν παρακινοῦν αὐτοὺς εἰς παντοίας 

ἁμαρτίας, καὶ αὐτοὶ οἱ ἄθλιοι ἄνθρωποι ὡς αἰχμάλωτοι τοῦ Διαβόλου κατὰ πάντα 
ὑπακούουν τὸ θέλημα αὐτῶν. 

 

Εἴθε ὁ φιλάνθρωπος Κύριος νὰ ἐλευθερώσῃ πάντας τοὺς Χριστιανοὺς ἐκ 

τῶν ποικίλων παγίδων αὐτοῦ καὶ ὁδηγήσῃ εἰς λιμένα θείου Αὐτοῦ Θελήματος. Ἀ-

μήν. 
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Κεφάλαιον ΙΒ´ 
 

Ἡ διά τῆς νοερᾶς προσευχῆς θεωρία 

καὶ πνευματικὴ ἀγαλλίασις τῆς Φωτεινῆς. 
 

«Ὡς πολὺ τὸ πλῆθος τῆς χρηστότη-

τός σου, Κύριε, ἧς ἔκρυψας τοῖς φοβουμέ-
νοις σε». 

 

(Ψαλμ. λ´, 20) 

 
Ἐ ρ ώ τ η σ ι ς : Πῶς καὶ τίνι τρόπῳ ἔγινε, τέκνον μου, ἡ διὰ τῆς νοερᾶς 

προσευχῆς θεωρία καὶ πνευματική σου ἀγαλλίασις, φράσον μοι. 
 

Ἀ π ό κ ρ ι  σ ι ς : Μετὰ ταῦτα ἐγένετο, Πάτερ, μίαν ἡμέραν δουλεύουσα τὴν συ-

νηθισμένην ἐργασίαν μου, ὑφαντικήν, νοερῶς προσηυχόμῃν καὶ πνευματικῶς ἐ-

νετρύφων εἰς αὐτήν, ἅμα δὲ ἐσυλλογιζόμῃν ἐν τῇ καρδίᾳ μου λέγουσα: 
 

«Ἄρα ἐν συνεπείᾳ τούτων ποῖον ἀποτέλεσμα θὰ ἔχομεν; (Καὶ εἶπα) 

Κύριε γενηθήτω τὸ Θέλημά Σοῦ!», καὶ ἀμέσως εὑρέθῃ ἔμπροσθέν μου ἕνας πτω-

χὸς καὶ ἦτο τόσον ὡραιότατος, ὥστε τὸ Πρόσωπό του ὑπὲρ τὸν ἥλιον ἔλαμπε καὶ 

ἀκτινοβολοῦσεν, ὥστε ἀδύνατον ἦτο νὰ ἀτενίσω τὸ Πρόσωπον Αὐτοῦ. Καὶ κλίνας 

τὴν κεφαλὴν Αὐτοῦ καὶ τὰς Χεῖρας ἔχων προσηλωμένας σταυροειδῶς εἰς τὸ στῆ-
θος Αὐτοῦ, ἐστέκετο μὲ ἀνέκφραστον ταπεινοφροσύνην καὶ πραότητα, και μου ἔ-

λεγε: 
 

«Βλέπεις Ἐμένα πόσον Εἰμὶ ταπεινόφρων καὶ πρᾶος; Μάθετε ἀπ’ Ἐ-

μοῦ, ὅτι πρᾶος Εἰμὶ καὶ ταπεινὸς τὴ καρδία 
· ώστις θέλει νὰ σωθῇ καὶ νὰ κλη-

ρονομήσῃ τὴν Βασιλείαν Μου, νὰ προσπαθήσῃ νὰ μιμηθῇ καὶ νὰ ὁμοιωθῇ 
καὶ νὰ συμμορφωθῇ μὲ Ἐμένα. Τοῦτο ἐστὶ τὸ Θέλημά Μου.». 

 

Τοῦτο εἶπεν καὶ ἀμέσως ἐγένετο ἄφαντος. 
 

Ἐνῷ ἐπήγαινον εἰς ἄλλο τί μέρος καὶ ἐνῷ ἐπεριπάτουν ἐπάνω εἰς τὸν δρό-

μον, πάντοτε ἀκαταπαύστως νοερῶς ἐπροσευχόμην διὰ τοῦ τιμίου ὀνόματος τοῦ 

γλυκυτάτου Κύριου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ νοερῶς εὑρίσκετο κοντά μου ἕνας 

λαμπρότατος καὶ χαριέστατος ἀνὴρ καὶ συνωδοιπόρει μετ’ ἐμένα, καὶ ἠσθανόμῃν 

ὅτι οἱ πόδες ἡμῶν δὲν ἐπατοῦσαν εἰς τὴν γῆν καὶ συστελλομένη ἐκύτταζον γύρω-

θεν ἵνα μὴ αἰσθάνωνται ἄλλοι ἄνθρωποι αὐτὸ τὸ συμβεβηκός 
· καὶ ἡ καρδία μοῦ 

ὡς οὖσα πεπληρωμένη ἀπὸ τὸν θεϊκὸν ἔρωτα καὶ εἰλικρινῆ καὶ γλυκυτάτην ἀγά-
πην αὐτοῦ τοῦ νοεροῦ φαινομένου ἠσθανόμῃν ἐντός μου μίαν ἀνεκλάλητον χα-

ρὰν καὶ πνευματικὴ ἀγαλλίασιν, καὶ δι’ αὐτὸ δὲν ἤθελον καθόλου νὰ χωρισθῶ ἀπ’ 

αὐτὸν διὰ καμμίαν ἐργασίαν, ἢ διὰ νὰ κάμω εἰς ἄλλο μέρος καμμίαν ἐξαίρετον τυ-

πικὴν προσευχήν. 
 

Κατανοήσασα, λοιπόν, ὅτι αὐτὰ προέρχονται ἀπὸ τὴν νοερὰν προσευχήν, 
ἐν νυκτὶ καὶ ἡμέρᾳ ἐνῶ ἐργάζωμαι, ἐνῶ τρώγω τὸ φαγητόν μου, ἐνῶ πλαγιάζω 

μέχρι νὰ κοιμηθῶ, ἐνῶ περπατῶ εἰς τὸν δρόμον, ἀκαταπαύστως νοερῶς προσηυ-

χόμῃν καὶ δὲν ἔπαυον διὰ νὰ μὴ χάσω αὐτὴν τὴν ἀνέκφραστον χαρὰν καὶ ἀγαλλία-

σιν τῆς καρδίας μου. Ἐνίοτε δε, ἠσθανόμῃν ὅτι μέσα εἰς τὴν καρδίαν μου εὑρίσκε-
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ται ἕνα λαμπρότατον καὶ εὔμορφον χαροποιὸν παιδίον, καὶ ὑψώνει τὰς χεῖρας τοῦ 

καὶ προσεύχεται καὶ τὸ κάλλος αὐτοῦ καὶ ἡ γλυκύτης του ἦτο ἀμήχανον καὶ ἀχόρ-
ταστον. Τί ἀνταποδώσωμεν, λοιπόν, τῷ Κυρίῳ περὶ πάντων ὧν ἀνταπέδω-

κεν ἡμῖν, ἐξαιρέτως δὲ περὶ τοῦ ὑψηλοῦ Χαρίσματος τῆς νοερᾶς προσευχῆς, 

διὰ τῆς ὁποίας πόσων ἀπείρων δωρεῶν ἠξιώθημεν, καὶ πόσων ἀνεκφράστων αἰ-

ωνίων ἀγαθῶν θὰ ἀπολαύσωμεν; (Ρωμ. η´, 26-27). 
 

Διὰ τοῦτο, ἐγὼ ἡ ταπεινὴ κόρη σου, Φωτεινή, ἀναφλεγομένη ἐκ τοῦ θείου 
ἔρωτος αὐτῆς τῆς νοερᾶς προσευχῆς, πολλάκις κατὰ τὸ παράδειγμα τοῦ γλυκυτά-

του Ἰησοῦ μου ἐπήγαινον εἰς ἡσύχους τόπους καὶ εἰς βουνὰ διὰ νὰ εὕρω εἰς τὰ με-

ρη ἐκεῖνα τὸν ποθεινότατον καὶ γλυκύτατον Ἰησοῦν μου, καὶ ἅμα ἤρχισα τὴν προ-

σευχήν μου, μέσα εἰς τὸ στόμα μου ἠσθανόμῃν μίαν ἀνεκλάλητον γλυκύτητα (ἡ ὁ-
ποία μοῦ ἔγινε ὅταν πρώτην φορὰν ἤκουσα τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, καὶ ἀπὸ τότε κα-

θόλου δὲν ἐξέλιπεν ἀπὸ τὸ στόμα μου). Ἔπειτα ἡρπάζετο ὁ νοῦς μοῦ εἰς τοὺς οὐ-

ρανούς, καὶ ἐκεῖ ἐθεώρουν τὰ Τάγματα τῶν Ἀσωμάτων καὶ ἀΰλων Δυνάμεων, καὶ 

τὰ Πνεύματα τῶν Ἁγίων, πάντες, σταυροειδῶς τὰς χεῖρας ἐπὶ τοῦ στήθους των ἔ-
χοντες, παρίσταντο ἐν ἁρμονίᾳ, τάξει καὶ ἡσυχίᾳ ἔμπροσθεν τοῦ ἐν Τριάδι Ἁγία ὑ-

μνουμένου Θεοῦ, καὶ ἠσθανόμῃν μίαν γλυκυτάτην πανεύοσμον εὐωδίαν καὶ ἤκου-

ον τὰς γλυκυτάτας μελωδίας καὶ ψαλμωδίας αὐτῶν, αὐτὴν δὲ τὴν θεωρίαν ὄχι μό-
νον ἐθεώρουν, εἰς ἡσύχους τόπους καὶ εἰς βουνά, ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν ἐκκλησίαν εἰς 

τὸν καιρὸν τῆς θείας Λειτουργίας αὐτὴν ἐθεώρουν. Εἰς τὴν ἐκκλησίαν, ὅμως, εἰς 

τὸν καιρὸν τῆς θεωρίας καθόλου δὲν ἤκουον τὰς ψαλμωδίας τῆς ἐκκλησίας καὶ 

εἰς τὴν ὥραν αὐτὴν ἂν ὡμιλοῦσε κανεὶς εἰς ἐμὲ καθόλου δὲν ἠσθανόμῃν, καὶ ἂν ἤ-
θελον νὰ συνέλθω εἰς ἑαυτήν μου, διὰ νὰ μὴ αἰσθανθοῦν καὶ οἱ ἄλλοι αὐτὴν τὴν 

θεωρίαν μου, καθόλου δὲν ἠδυνάμῃν νὰ ἀφήσω τὴν θεωρίαν καὶ νὰ μαζεύσω τὸν 

νοῦν μοῦ εἰς ἐμαυτήν, μέχρις ὅτου ἀφ’ ἑαυτῆς περάσῃ ἐκείνη ἡ θεωρία, καὶ ὅσα ἔ-

βλεπον ἢ ἤκουον, καὶ ὅσας ἀνεκφράστους εὐωδιᾶς ἠσθανόμῃν, ἀδύνατον νὰ ἐκ-
φράσω καὶ νὰ ὁμιλήσω καθὼς εἶναι. Μόνον περὶ τῆς εὐόσμου ἐκείνης τῆς γλυκυ-

τάτης εὐωδιᾶς δύναμαι νὰ ὁμιλήσω, ὅτι μετὰ τὴν ἐκστατικὴν ἐκείνην θεωρίαν, μὲ 

τὰς χεῖρας μου, ὅποιον μέρος τοῦ σώματός μου ἂν ἡπτόμῃν, τόσον γλυκυτάτην 
εὐωδίαν ἠσθανόμῃν εἰς ὅλον τὸ σῶμα μου, ὁμοία εἰς αὐτὴν ἄλλην εὐωδία δὲν εὑρί-

σκεται ἐπάνω εἰς τὴν γῆν. 
 

Εἴθε ὁ Ὕψιστος νὰ χορηγήσῃ εἰς πάντας τοὺς πιστοὺς Χριστιανοὺς νὰ αἰσ-

θανθοῦν αὐτὴν τὴν εὐωδίαν. «Γεύσασθε καὶ ἴδετε ὅτι χρηστὸς ὁ Κύριος.»[10] 

(Πράξ. η´, 55-56 | Β´ Κορ. ιβ´, 1-5). 

 
[10] Οὐδόλως δύναμαι νὰ σιωπήσω τὴν θαυμάσιαν ἐκστατικὴν θεωρίαν τῆς εὐλσβεστάτης τινὸς 

μοναχῆς ἡ ὁποία ἐγένετο (τῇ 15ῃ Αὐγούστου, 1808). 
                        

       Αὐτὴν τὴν νύχτα εἴχομεν ὁλονύκτιον ἀγρυπνίαν εἰς τὸ Παρεκκλήσιον τῆς ἕν Μουταλάσκη τῆς 

Καισαρείας οἰκίας μου, καὶ μεταξὺ τῶν ἐκεῖσε ἐκκλησιαζομένων ἦτο μία μοναχὴ ὀνομαζομένη Βα-
σιλικὴ Φιλίππου, ἐνῶ δὲ ἐψάλλοντο τὰ ἐγκώμια τῶν ἐπιταφίων ὕμνων τῆς Θεοτόκου ἐπέρχεται 

εἰς αὐτὴν μία θαυμασία ἔκστασις, ὥστε ἀκίνητος μένουσα καὶ ἀτενίζουσα τὴν ἁγίαν Εἰκόνα τῆς 

Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ἔκλαιε καὶ ἐγέλα, καὶ καθόλου δὲν ἠσθάνετο τὰς φωνὰς τῶν πρὸς αὐτὴν 

ἁπτομένων καὶ ὁμιλούντων, καὶ μετὰ δύο ὥρας, ἅμα συνῆλθεν εἰς ἑαυτήν, ἰδιαιτέρως παραλαβὼν 

αὐτὴν ἠρώτησα περὶ τῆς θεωρίας ἐκείνης ἵνα μὴ γένηται σατανικὴ τίς φαντασία, ἐκείνη, ὅμως, 

φεύγουσα τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων δὲν ἤθελε νὰ φανερώσῃ αὐτήν, ἀλλὰ διὰ νὰ μὴ φαίνηται ὡς 

παρήκοος ἐφανέρωσε μυστικῶς ὅλην τὴν ἀλήθειαν λέγουσα: «Πνευματικέ μου Πάτερ, ἐγὼ ἡ 
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Κεφάλαιον ΙΓ´ 
 

Αἱ εἰς τὴν ἐκκλησίαν εἰς τὸν καιρόν 

τῆς Θείας Λειτουργίας θεωρίαι τῆς Φωτεινῆς. 
 

«Ὡς ἀγαπητά τὰ σκηνώματά σου, 

Κύριε τῶν δυνάμεων. ἐπιποθεῖ καὶ ἐκλείπει 
ἡ ψυχή μου εἰς τὰς αὐλὰς τοῦ Κυρίου, ἡ 

καρδία μου καὶ ἡ σάρξ μου ἠγαλλιάσαντο 

ἐπὶ Θεὸν ζῶντα». 
 

(Ψαλμ. πγ´, 2-3) 

 

Ἐ ρ ώ τ η σ ι ς : Αἱ θεωρίαι σοῦ εἰς τὴν ἐκκλησίαν εἰς τὸν καιρὸν τῆς θεί-
ας Λειτουργίας πῶς ἔχουν; 

 

Ἀ π ό κ ρ ι σ ι ς : Τὴν ἁγίαν Ἐκκλησίαν ἡμῶν θεωροῦσα, Πάτερ, ὡς σκηνώματα 

τοῦ Θεοῦ καὶ ὡς νέαν Ἱερουσαλὴμ (Παράδεισον) ἐσυλλογιζόμῃν, ὅτι ὅσα εἰς τὸν 

καιρὸν καὶ εἰς τὴν ἁγιωτάτην ζωὴν τοῦ γλυκυτάτου Ἰησοῦ μου συνέβησαν, ὡσαύ-

τως καὶ εἰς τὴν ἀνάμνησιν τῆς τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ μου ἀναιμάκτου Θυσίας τὰ αὐτὰ 
συμβαίνουν καὶ εἰς τὸν καιρὸν τῆς θείας Λειτουργίας, οἱ φόβῳ Θεοῦ εὐλαβῶς πα-

ριστάμενοι Χριστιανοί, τῶν ἰδίων ἀγαθῶν ἀπολαμβάνουν. Δι’ αὐτὸ πάντοτε ἐπε-

θύμουν νὰ παρευρεθῶ εἰς τὰς θείας Λειτουργίας, καὶ ἀφοῦ ἔμπαινον εἰς τὴν Ἐκ-

κλησίαν ἐστεκόμῃν ὡσὰν ἕνας ἀκλόνητος στῦλος καὶ δὲν ἔκνιζον καὶ δὲν ἡπτόμῃν 
κανὲν μέρος τοῦ σώματός μου, μόνον μὲ πολλὴν προσοχὴν καὶ φόβον Θεοῦ ἤκου-

ον τὰς ἱερὰς Ἀκολουθίας, καὶ παρισταμένη ἔμπροσθεν τῆς Σταυρώσεως τῆς ἁγίας 

Εἰκόνος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ βλέπουσα εἰς αὐτὴν καθηλωμένας τὰς Χεῖρας καὶ 
τοὺς Πόδας καὶ μὲ τὴν λόγχην κεντημένην τὴν πανακήρατον πλευρὰν τοῦ γλυκυ-

 
ταπεινὴ καὶ ἁμαρτωλὸς συλλογιζομένη τὰς ἁμαρτίας μοῦ μὲ πολὺν φόβον καὶ τρόμον ἀκίνητος 

μένουσα καὶ ἀτενίζουσα εἰς τὴν ἁγίαν Εἰκόνα τῆς Θεοτόκου ἔκλαιον διὰ τὸ πλῆθος τῶν ἁμαρτιῶν 

μου, αἰφνιδίως εὑρέθῃν μέσα εἰς ἕν ὑπέρλαμπρον φῶς καὶ μιᾶς ἀρρήτου πνευματικῆς εὐωδίας, καὶ 
μέσα εἰς αὐτὸ τὸ θεῖον φῶς ἦσαν πλῆθος ἀναριθμήτων Ἁγίων Ἀγγέλων, καὶ οἱ Ἅγιοι Δώδεκα Ἀπό-

στολοι, καὶ μεταξὺ αὐτῶν ἐφαίνετο ἡ Παναγιὰ Θεοτόκος μὲ ἀνεκλάλητον δόξαν καὶ λαμπρότητα, 

καὶ ηὐλόγει τοὺς εἰς Αὐτὴν ψάλλοντας Ἁγίους Ἀγγέλους καὶ Ἀποστόλους. Ἅμα εἶδον αὐτὴν τὴν 

θαυμαστὴν θεωρίαν ἀκριβῶς γνωρίζουσα τὴν ἀναξιότητά μου, φόβῳ καὶ τρόμῳ κατασχεθεῖσα, ἔ-

κλαιον, ἀλλ’ οἱ Ἄγγελοι μου ἔδιδον θάρρος καὶ ἔλεγον: «Μὴ φοβηθῇς, ἀλλὰ μᾶλλον νὰ χαίρεσαι ὅτι 

ἠξιώθῃς τοιαύτης Χάριτος.». Τότε ὡς θελγομένη ἐκ τῆς θεωρίας αὐτῆς καθόλου δὲν ἤκουον τὰς ἰ-

δικάς σας ψαλμωδίας, ἀλλὰ μόνον τὰς τῶν Ἀγγέλων (ψαλμωδίας) καὶ ἔχυνον δάκρυα πνευματικῆς 

χαρᾶς καὶ ἀγαλλιάσεως, καὶ αὐτὴ ἡ ἄρρητος πνευματικὴ εὐωδία καὶ ἡ ψαλμωδία τόσον μεγάλως 

ἐνήργησεν εἰς τὴν ψυχὴν καὶ εἰς τὸ σῶμα μου ὥστε ἀκόμη αἰσθάνομαι αὐτὰς εἰς ἑαυτήν μου, καὶ 

θαυμάζω τὴν πρὸς ἡμᾶς ἄπειρον εὐσπλαγχνίαν τοῦ Θεοῦ πὼς ἠξίωσεν ἐμὲ τὴν ταπεινὴν καὶ ἁμαρ-
τωλὴν τοιαύτης Χάριτος.». 
                         

       Ταύτην τὴν ἐκστατικὴν θεωρίαν ἐπικύρωσεν ὡς θεϊκὴν καὶ ἀληθινὴν ὁ ἐν τῷ Ἁγίῳ Ὄρει ἐν τῇ 

Σκήτῃ τῆς Ἁγίας Ἄννης ἀσκήσας ὁ περιβόητος πνευματικὸς Παπᾶ Σάββας (1901). Διὰ τοῦτο ἔγρα-
ψα ἐνταῦθα δι’ ὠφέλειαν τῶν εὐλαβῶν Χριστιανῶν, νὰ διακρίνουν τὴν ἀληθινὴν θεωρίαν καὶ διὰ 

νὰ μὴ ἀπατηθοῦν ἀπὸ σατανικὰς φαντασίας. 
 

Ὁ ἐκδότης, 

π. Λεόντιος Ἀναστασιάδης. 
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τάτου Σωτῆρος μου Ἰησοῦ καὶ ἐπάνω της ἁγίας Κεφαλῆς Αὐτοῦ ἀκάνθινον στέ-

φανον καὶ κλινόμενον τὴν Κεφαλὴν Αὐτοῦ, καὶ ἐν μέσῳ δύο λῃστῶν κρεμάμενον, 
ἐκ τῆς ἀγάπης Αὐτοῦ καταφλεχθεῖσα  ἡ καρδία μοῦ καὶ ὡσὰν ζωντανὸν ἐπὶ Σταυ-

ροῦ νομίζουσα, τὴν ἁγίαν Εἰκόνα του ἐπροσκύνουν θερμῶς, ὡσὰν τὸν ἴδιον Χρι-

στόν, καὶ ἔλεγον πρὸς Αὐτόν: 
 

«Ὦ γλυκύτατε, εὐσπλαγχνικώτατε, φιλάνθρωπε Ἰησοῦ μου, πόσον 

μᾶς ἠγάπησας, ὥστε διὰ τὴν εἰς ἡμᾶς ἄκραν ἀγάπην Σου, τὰς ἁμαρτίας ἡ-
μῶν ἐσήκωσας ἐπάνω Σοῦ καὶ ἐθυσιάσθῃς ὡς πρόβατον.». 

 

Αὐτὰ καὶ ἄλλα ὅμοια λόγια λέγουσα ἔκλαιον, καὶ ἀχορτάστως ἐπροσκύ-

νουν τὰς Χεῖρας, τοὺς Πόδας, τὴν ἀκήρατον πλευρὰν Αὐτοῦ, καὶ ἐν τούτῳ τῷ με-

ταξὺ ἠσθάνθῃν ὅτι νοερῶς ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλόν μου καὶ παρηγοροῦσεν ἐ-

μένα καὶ ἐπλήσθῃν χαρᾶς ἀνεκλαλήτου καὶ πνευματικῆς ἀγαλλιάσεως, ὥστε ἐ-
πληροφορήθῃν ὅτι θὰ δώσῃ καὶ τὰ αἰτήματα τῆς καρδίας μοῦ κατὰ τὸ ἅγιον Αὐ-

τοῦ Θέλημα. 
 

Καὶ μετὰ ἀπὸ αὐτὰ πάλιν ἐνῶ ἱστάμῃν καὶ ἤκουον τὴν Ἀκολουθίαν, ὡσὰν 

ἕνας ἄγριος λέων ὥρμησεν ἐπάνω μου ἕν σκοτεινὸν φάντασμα, ἐκατέβαινεν ἀπὸ 

τὴν κεφαλὴν μέχρι τῶν ποδῶν μου, καὶ ἀπὸ τῶν ποδῶν μου ἀνέβαινε μέχρι τῆς 
κεφαλῆς μου, καὶ ἐπροσπάθει νὰ κινήσῃ ἐμένα ἀπὸ τὴν θέσιν μου, καὶ τόσον πε-

ρισσότερον ἐτυραννοῦσεν ἐμένα, ὥστε ἔμεινα μουσκεμένη ἀπὸ τὸ πλῆθος τῶν ἱ-

δρώτων μου, καὶ δὲν ἐγύρισα τὸ πρόσωπόν μου ἀπὸ τὴν θεωρίαν τῆς Εἰκόνος τοῦ 
Χριστοῦ. Καὶ ἤμῃν ὑποφέρουσα δι’ ὑπομονῆς μέχρι τῆς Μεγάλης Εἰσόδου τῶν Ἁγί-

ων Δώρων εἰς τὰ Ἅγια, καὶ εἰς τὸν καιρὸν τοῦ Κοινωνικοῦ μέσα εἰς τὸ Ἅγιον Ποτή-

ριον εἶδον τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ ἔλαμπεν ὑπὲρ τὸν Ἥλιον καὶ ἐφώ-

τιζε πάντας τοὺς ἐκκλησιαζομένους πιστοὺς Χριστιανούς, καὶ γύρωθεν κύκλῳ 
Του παρίσταντο φόβῳ καὶ τρόμῳ ἀναρίθμητοι Ἄγγελοι καὶ ἔψαλλον πολλοὺς ὕμ-

νους καὶ ψαλμωδίας, καὶ ἐπλήσθῃ ἡ ἐκκλησία ἐκ γλυκυτάτης τίνος εὐωδίας. Λοι-

πόν, ἐκ ταύτης της εὐωδίας καὶ ψαλμωδίας ἐν βαθείᾳ ἐκστάσει μένουσα δὲν ἤκου-

ον τὰς ψαλμωδίας τῆς ἐκκλησίας, καὶ ἀδύνατον νὰ ἐκφράσω τὰ εἰς τὴν ὥραν ἐκεί-
νην ἀποκαλυφθέντα εἰς ἐμὲ ἀκατανόητα μυστήρια, ἀληθῶς ἡ ψυχὴ μοῦ ἐπιποθεὶ 

καὶ ἐκλείπει εἰς τὰς αὐλὰς τοῦ Κυρίου. 
 

Μετὰ ταῦτα ἐθεώρουν τοὺς προκαθαρθέντας καὶ ἀξίως ἑτοιμασθέντας 

Χριστιανοὺς νὰ φαίνονται ὡς κεκαθαρισμένοι καὶ λάμποντες μὲ ὡραῖον πρόσω-

πον μετελάμβανον, ὡς φῶς λαμπρότατον, τὸ θεῖον Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ. 

Καὶ τοὺς ἀναξίως μετελαμβάνοντας ἐθώρουν ὡς σκοτεινόμορφους καὶ ὡς Ἄρα-

βας, καὶ τὴν Ἁγίαν Κοινωνίαν ἥρπαζον ἐξ αὐτῶν οἱ Ἅγιοι Ἄγγελοι, αὐτοὶ δὲ κατε-

κρίνοντο διὰ νὰ κολασθοῦν μὲ τὸν Ἰούδαν καὶ μὲ τοὺς Ἰουδαίους τοὺς σταυρώσα-
ντας τὸν Κύριον. Ἅμα εἶδον αὐτὰ ἔχαιρον μὲν διὰ τοὺς ἀξίως μεταλαμβάνοντας, 

ἔκλαιον δὲ διὰ τοὺς ἀναξίως μεταλαμβάνοντας καὶ παρεκάλουν τὸν Κύριον νὰ 

φωτίσῃ αὐτούς, καὶ νὰ μετανοήσουν πρὸ τοῦ θανάτου διὰ νὰ μὴ κατακριθοῦν εἰς 

αἰώνιον κόλασιν. 
 

Παρομοίως, μετὰ τὴν ἀπόλυσιν τῆς ἐκκλησίας, μὲ πολλὴν προσοχὴν παρε-

τήρουν τοὺς ἐκκλησιαζομένους, μερικοὺς μὲν ἀπ’ αὐτοὺς ἔβλεπον φωτεινοὺς καὶ 

λάμποντας, μερικοὺς δὲ μεμελανωμένα ἔχοντας τὰ πρόσωπα αὐτῶν, καὶ μερικοὺς 
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ἄσχημα ἔχοντας τὰ πρόσωπα αὐτῶν, καὶ μερικοὺς εἰς τὴν ἰδίαν κατάστασίν των. 

Ἀπὸ αὐτὰ δε, ἐννοεῖται ὅτι ὅσοι ἐστέκοντο μὲ προσοχὴν καὶ φόβον Θεοῦ, ἐκεῖνοι 
μόνον ἐν ἀληθείᾳ καὶ πνεύματι ἐπροσκύνουν καὶ ἐλάτρευον τὸν Θεὸν εἰς καιρὸν 

Λειτουργίας καὶ ἐφωτίζοντο, οἱ δὲ ἄλλοι, ἕνεκα τῆς ἀπροσεξίας των, οὐδὲν ὠφε-

λήθησαν, ἀλλὰ μᾶλλον ὡς ὁ Φαρισαῖος κατεκρίθησαν· δι’ αὐτὸ πάντοτε πολλοὺς 

ἐσυμβούλευον, ὥστε εἰς τὴν ἐκκλησίαν νὰ στέκωνται ἀκίνητοι, καὶ μὲ φόβον Θεοῦ 
καὶ μεγάλη ταπεινοφροσύνη νὰ μιμηθοῦν τὸν Τελώνην, διὰ νὰ γίνῃ εὐπρόσδεκτος 

ἡ προσευχὴ αὐτῶν. 

 

† † † 

 

Κεφάλαιον ΙΔ´ 
 

Περὶ τῆς ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως. 
 

«Ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, ἀ-

φίενται αὐτοῖς, ἄν τινων κρατῆτε, κεκρά-
τηνται». 

 

(Ἰωάν. κ´, 23) 

 
Ἐ ρ ώ τ η σ ι ς : Εἰπὲ μοί, τέκνον, τὰς περὶ τῆς ἐξομολογήσεως γνώσεις 

σου. 
 

Ἀ π ό κ ρ ι σ ι ς : Ἀκριβῶς γνωρίζετε, Πνευματικέ μου Πάτερ, ὅτι κατὰ τὴν Ἁγί-

αν Γραφήν, ὁ Χριστιανὸς ἂν δὲν φυλάττῃ τὴν εἰς τὸ Βάπτισμα συνθήκην τοῦ καὶ 

ἁμαρτάνει, μολύνει τὸν χιτῶνα τοῦ Βαπτίσματος, χάνει τὴν Χάριν καὶ τὴν Σφραγῖ-
δα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ οὕτῳ δουλεύων εἰς τὴν ἁμαρτίαν αἰχμαλωτίζεται ὑ-

πὸ τοῦ Διαβόλου καὶ ἀδύνατον ὁ ἄνθρωπος ἄλλως σωθῆναι, εἰμὴ διὰ τῆς μετανοί-

ας καὶ καθαρᾶς ἐξομολογήσεως, ἀλλὰ παρετήρησα προσεχῶς ὅτι πολλοὶ Χριστια-

νοὶ ἀπελπίζονται καὶ δὲν θέλουν νὰ ἐξομολογηθοῦν. Μερικοὶ δὲ νομίζουν ὅτι ἂν οἱ 
ἴδιοι μόνοι των ἐξομολογηθοῦν ἔμπροσθεν τῆς Εἰκόνος τοῦ Χριστοῦ συγχωροῦ-

νται αἱ ἁμαρτίαι τῶν καὶ οὕτῳ ἀπατώμενοι μεταλαμβάνουν τῶν Ἁγίων Μυστηρί-

ων καὶ μεγάλως κολάζονται. Μερικοὶ πάλιν ὡς Φαρισαῖοι ἀπὸ ὑπερηφάνειαν κι-

νούμενοι καὶ θεωροῦντες ἑαυτοὺς ὡς δικαίους, χωρὶς ἐξομολογήσεως μεταλαμ-

βάνουν, μερικοὶ δὲ ἔρχονται εἰς τὸν Πνευματικὸν νὰ ἐξομολογηθοῦν, ἀλλὰ μὴ γνω-

ρίζοντες τὸν τρόπον τῆς ἀληθινῆς ἐξομολογήσεως, δὲν ἔχουν συντρίβην καὶ κατά-

νυξιν, ἢ δὲν λέγουν πάσας τὰς ἁμαρτίας των, καὶ νομίζουν ὅτι μόνον διὰ τῆς Συγ-

χωρητικῆς Εὐχῆς τοῦ Πνευματικοῦ συγχωροῦνται αἱ ἁμαρτίαι των. 
 

Τί πολυλογῶ περὶ αὐτῶν, ὡς Πνευματικὸς πατὴρ ἡμῶν, ἀκριβῶς ἠξεύρεις 

καὶ πάντοτε διδάσκεις τὸν τρόπον τῆς ἀληθινῆς μετανοίας καὶ εἰλικρινοῦς ἐξομο-

λογήσεως. Παρομοίως καὶ ἐγὼ πάντοτε εἰς τοὺς προσερχόμενους ἐδίδασκον ὅ-

πως ἔστω πρὸ τοῦ θανάτου νὰ ἐξομολογηθοῦν ἀκριβῶς πάσας τὰς ἁμαρτίας αὐ-

τῶν, ἐπειδή, ἂν δὲν ἔχουν σκοπὸν νὰ μετανοήσουν ἢ ἂν κρύπτουν καὶ μίαν ἁμαρ-

τίαν αὐτῶν δὲν συγχωροῦνται πᾶσαι αἱ ἁμαρτίαι αὐτῶν, καὶ κολάζονται ὡς βλασ-

φημοῦντες τὸ Ἅγιον Πνεῦμα καὶ ὡς ἱερόσυλοι. Ἐπειδὴ ἂν δὲν φανερώνωμεν τὰς 
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ἁμαρτίας ἡμῶν εἰς ἕνα ἄνθρωπον ἐδῶ, εἰς τὴν Δευτέραν Παρουσίαν, εἰς τὸ φοβε-

ρὸν Κριτήριον τοῦ Χριστοῦ, θὰ φανερωθοῦν ἔμπροσθεν πάντων τῶν Ἀγγέλων καὶ 
πάντων τῶν ἀνθρώπων, ἐδῶ μὲν φανεροῦνται διὰ νὰ συγχωρηθοῦν, ἀλλ’ ἐκεῖ διὰ 

νὰ κατακριθῶμεν καὶ νὰ κολασθῶμεν αἰωνίως. 
 

Ταῦτα, λοιπόν, συμβουλεύουσα, Πάτερ, εἰς τοὺς ἄλλους, ἐσυλλογίσθῃν ὅτι 

πρῶτον χρεωστῶ τὴν ἐμὴν ἀδυναμίαν νὰ διορθώσω, δι’ αὐτὸ ἂν συχνάκις ἐξομο-

λογοῦμαι καὶ φοβοῦμαι νὰ μὴν ἀφήσω καμμίαν ανεξὁμολόγητον ἁμαρτίαν, καὶ 
ἐπειδὴ ἄδηλος ἡ ὥρα τοῦ θανάτου, δι’ αὐτὸ ἔκρινα εὔλογον διὰ νὰ κάμνω καμμίαν 

γενικὴν ἐξομολόγησιν των ἀπὸ παιδικῆς ἡλικίας μοῦ μέχρι αὐτῆς τῆς ἡμέρας τῶν 

ἐν ἔργῳ, λόγῳ καὶ διανοίᾳ ἀναριθμήτων ἁμαρτιῶν μου. Ἤδη πρὸ μίας ἑβδομάδος 

ἤρχισα νὰ ἐξετάζω τὴν συνείδησίν μου, καὶ συλλογιζομένη τὰ ἀναρίθμητα πλήθη 
τῶν ἁμαρτιῶν μου, ἡ καθεμία ἁμαρτία μου ἐθεωρεῖτο ἔμπροσθεν τῶν ὀμμάτων 

μου, ὡς μία ἄλλη κάμηλος, ἐν ταυτῷ δὲ συλλογισθεῖσα ὅτι διὰ αὐτὰς τὰς ἁμαρτίας 

μου πόσων ἀπείρων ἀγαθῶν ἐστερήθῃν καὶ πὼς παρώργισα τὸν πανάγαθον καὶ 

πανοικτίρμονα οὐράνιον Πατέρα μου, ὁλόκληρον ἑβδομάδα μέχρι αὐτῆς τῆς ὥ-
ρας, ἠμερόνυκτα ἔκλαιον. Τώρα δὲ ἐνώπιόν σου, τοῦ Πνευματικοῦ μου Πατρός, 

τῷ Θεῷ καὶ Πατρὶ ἐξομολογοῦμαι πάντα τὰ ἐν γνώσει καὶ ἀγνοίᾳ, ἑκουσίως καὶ ἀ-

κουσίως μοῦ πλημμεληθέντα ἐν ἔργῳ, ἐν λόγῳ, ἕν διανοίᾳ πταίσματα καὶ ἁμαρ-
τίας μου, καὶ ἄφεσιν τοῦ Δικαίου καὶ εὐσπλαγχνικοῦ Κριτοῦ, καὶ Χάριν τοῦ μηκέτι 

ἁμαρτάνειν. 
 

Καὶ μετὰ κατανύξεως καὶ μετὰ δακρύων πολλῶν ἅμα ἔλεγον τὴν καθεμίαν 

ἁμαρτίαν μου ἐθεώρουν ὅτι ἐξήρχετο ἀπὸ τὸ στόμα μου ἕνα φαρμακερὸ φίδι καὶ 

ἀφοῦ εἶδα τὰ ἀναρίθμητα πλήθη τῶν φαρμακερῶν ἐκείνων ὄφεων τῆς ἁμαρτίας, 
ἐπέπεσεν ἐπάνω μου μέγας φόβος καὶ τρόμος καὶ ἐτελειώθῃ ἡ Ἐξομολόγησις, τότε 

καὶ σὺ Πάτερ, ἤρχισας νὰ διαβάζῃς τὴν συγχωρητικὴν εὐχήν μου, καὶ ἀτενίσασα 

εἰς τὸ ὕψος εἶδον, ὅτι ἐπάνω μου ἵστατο ἕνας λαμπρότατος Ἀνὴρ τοῦ Ὁποίου τὸ 

πρόσωπον ὡς ὁ Ἥλιος ἔλαμπε, καὶ Αὐτὸς ἦτο ἐνδεδυμένος ἀρχιερατικὰ καὶ βασι-
λικὰ ἐνδύματα. Παρομοίως καὶ Αὐτὸς ἐδιάβαζε μαζὶ μὲ ἐσένα τὴν Εὐχήν, καὶ ἤκου-

σα τὴν γλυκυτάτην φωνὴν Αὐτοῦ λέγουσαν: «Τέκνον, ἀφέονταί σου αἱ ἁμαρτί-

αι σου.». 
 

Τότε ἠσθάνθῃν ὅτι ἠγέρθῃ ἀπ’ ἐπάνω μου ἕν μέγα βάρος καὶ σκοτεινὸν τί 
νέφος (καὶ νομίζω ὅτι αὐτὰ ἐσήμαινον τὸ βαρὺ φορτίο τῆς ἁμαρτίας καὶ τοὺς Δαί-

μονας). Τότε, τὸ στόμα μου ἐγλυκάνθῃ ὑπὲρ μέλι, ἡ καρδία μου ἠγαλλιάσαντο, καὶ 

ἀπὸ τὴν ὑπερβολικὴν χαράν μου, ἅμα ἐβγῆκα ἔξω δὲν ἠμποροῦσα νὰ εὕρω τὸν 

δρόμον μου, ἕως ὅτου κάποια γυνὴ νὰ μὲ ὁδηγήσῃ εἰς τὸν δρόμον μου. 
 

Δοξάζω, εὐλογῶ, εὐχαριστῶ τὸν πανάγαθον καὶ πανοικτίρμονα Πατέρα ἡ-
μῶν τὸν οὐράνιον, ὅτι διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν ἔδωκε τὸν Υἱὸν Αὐτοῦ τὸν Μονογε-

νῆ εἰς Σταυρικὸν θάνατον, καὶ διὰ τοῦ τιμίου Αἵματος Αὐτοῦ ἐκαθάρισεν ἡμᾶς ἀπὸ 

τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν, εἰς τὸν Ὁποῖον πρέπει δόξα καὶ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀ-

μήν. 

 

† † † 
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Κεφάλαιον ΙΕ´ 
 

Περὶ τῆς Ἁγίας Κοινωνίας. 
 

«Ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πί-

νων μου τὸ αἷμα ἐν ἐμοὶ μένει, κἀγὼ ἐν αὐ-
τῷ». 

 

(Ἰωάν. ς´, 56) 

 

Ἐ ρ ώ τ η σ ι ς : Λέγε τὰς περὶ τῆς Ἁγίας Κοινωνίας γνώσεις καὶ θεωρίας 
σου. 

 

Ἀ π ό κ ρ ι σ ι ς : Ἀπορῶ καὶ ἐξίσταμαι, τίμιε Πάτερ, πὼς νὰ ὁμιλήσω περὶ τῶν 

ὑπερφυσικῶν καὶ ἀνεκλαλήτων Δωρεῶν καὶ Χαρισμάτων τοῦ φρικτοῦ αὐτοῦ καὶ 

Ἁγιωτάτου Μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Γνωρίσασα ἀκριβῶς τὴν μεγάλην 

ὠφέλειαν αὐτοῦ τοῦ παναγίου Μυστηρίου, κατὰ τὴν παραγγελίαν σου, τοῦ Πνευ-
ματικοῦ Πατρός, πρῶτον μὲν μετελάμβανον εἰς δεκαπέντε ἡμέρας, καὶ τώρα εἰς 

καθεμίαν Κυριακὴν ἡμέραν, ἀλλ’ ἀχορτάστως ἐπιθυμῶ, ἂν μοῦ ἐπιτρέπεται, εἰς 

τρεῖς ἡμέρας καὶ εἰς καθεμίαν Λειτουργίαν, διότι ὅσον συχνάκις μεταλαμβάνω το-
σων ἀπείρων ἀγαθῶν ἀπολαμβάνω 

· καὶ αἰσθάνομαι ὅτι ὡς ἐμβολιασμένη μὲ τὸ 

Αἷμα τοῦ Χριστοῦ ἀμέσως μεταβάλλομαι. Ἐπειδή, κατὰ τὴν ἀψευδεστάτην διατα-

γὴν τοῦ Κυρίου, ὅταν πλησιάζω εἰς τὴν Ἁγίαν Κοινωνίαν, ἀμέσως ἐν εἴδει φωτὸς 

εἰσέρχεται εἰς τὸ στόμα μου «ὁ Ἄρτος τῆς ζωῆς», καὶ νοερῶς βλέπω ὅτι ἕνας Με-
γας Ἀρχιερεὺς καὶ κραταιὸς Βασιλέας καθήμενος εἰς ἕνα χρυσοῦν θρόνον καὶ ὁ Ἴ-

διος ἐξουσιαστὴς καὶ Ἄρχων Εἰρήνης, τὸ σῶμα μου ὑποτάσσει ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν 

τῆς ψυχῆς, τὴν δὲ ψυχὴν ἔχων ὡς κατοικίαν Αὐτοῦ οἰκονομεῖ κατὰ τὸ ἅγιον Αὐτοῦ 

Θέλημα 
· καὶ ἐθαύμαζον διαλογιζομένη, πὼς ὁ ἀχώρητος παντὶ ἐχωρήθῃ ἐκ τοῦ 

στόματός μου, καὶ πὼς θὰ κατασκηνώσῃ ἐν ἐμοί, καὶ ἠσθανόμῃν ὅτι ἐφώτιζε τὸν 

νοῦν μου, ὡς πῦρ ἄϋλον ἔκαιε τὰς ἁμαρτίας μου, ἡγίαζε τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχήν 

μου, καὶ ἐπλήρωνε τὴν καρδίαν μοῦ ἐκ της εὐωδίας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Καὶ ἐκ 
τοῦ περισσεύματος τῆς θείας Χάριτος ἐνόμιζον ὅτι ἡγιάζοντο καὶ τὰ ἐνδύματά 

μου. Δι’ ὁ φοβουμένη διὰ νὰ μὴ μὲ ἐπαινέσουν οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι καὶ ἐκ τῆς κενο-

δοξίας μὴ χάσω τοιαῦτα ἀνεκλάλητα Χαρίσματα, ἔφευγον τοὺς ἀνθρώπους. 
 

Οὕτῳ, λοιπόν, Πάτερ, ἀδύνατον νὰ ἐκφράσω διὰ τῆς ἀσθενοῦς μου γλώσ-

σης τὸ ὑπέρλαμπρον φῶς τὸ φωτίζον τὸν νοῦν καὶ τὴν διάνοιάν μου καὶ τὴν ζωο-
ποιὸν ἐκείνην θεία δύναμιν τὴν ἐνδυναμούσαν ψυχὴν καὶ σῶμα μου, καὶ τὴν ἀνέκ-

φραστον χαρὰν καὶ πνευματικὴν ἀγαλλίασιν τὴν ὁποίαν ἠσθανόμῃν ἐντὸς τῆς 

καρδίας μου. 
 

Τὴν Μεγάλην Πέμπτην ἐσυλλογιζόμῃν τὸν θεῖον Νιπτῆρα, πὼς ὁ τῶν ἁπά-

ντων Βασιλεύς, ὁ Ὁποῖος ἔκαμεν ἐκ τοῦ μὴ ὄντος τὰς ἀβάτους θαλάσσας καὶ λί-
μνας, περιζωσάμενος ἔπλυνε τοὺς πόδας τῶν Μαθητῶν Τοῦ καὶ ἐδίδαξεν εἰς ἡμᾶς 

τὸ τῆς ταπεινοφροσύνης παράδειγμα, καὶ ἀμέσως παρέδωκεν εἰς τοὺς Ἀποστό-

λους Του αὐτὸ τὸ πανάγιον Μυστήριον διὰ νὰ ἐκτελῆται εἰς ἀνάμνησιν Αὐτοῦ με-

χρι τῆς Δευτέρας Αὐτοῦ Παρουσίας. Διὰ τῆς ὑπερφυοῦς προσευχῆς Αὐτοῦ ἐδίδαξε 

τὸν τρόπον τῆς θεαρέστου προσευχῆς καὶ ὡς πρόβατον ἐπὶ σφαγὴν ἀγόμενος, διὰ 
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τοῦ προδότου μαθητοῦ, ἑκουσίως παρεδόθῃ εἰς χεῖρας τῶν ἐχθρῶν Αὐτοῦ ἀχαρί-

στων Ἰουδαίων. 
 

Λοιπόν, ὡς ἀκλόνητος μένουσα εἰς τὴν ἐκκλησίαν εὐλαβῶς μὲ πολλὴν προ-

σοχὴν ἀκούσασα τὴν μελίρρυτον Ἀκολουθίαν καὶ νοερῶς αὐτὰ συλλογιζομένη ἐ-

νόμιζον ὅτι νοερῶς καὶ ἐγὼ ἐθεώρουν αὐτὰ τὰ γενόμενα καὶ διὰ τὴν ἀναξιότητά 

μου χύνουσα πολλὰ δάκρυα μετέλαβον τῶν Ἁγίων Μυστηρίων καὶ ἀπολαμβάνου-

σα τῶν εἰρημένων ἀνεκλαλήτων ἀγαθῶν, ὅλην τὴν νύκτα καὶ τὴν ἡμέραν συνέ-
πασχον φρικτὰ Πάθη τοῦ γλυκυτάτου Ἰησοῦ, τοὺς ἐμπτυσμούς, τοὺς κολαφισ-

μούς, τὰ ραπίσματα, τοὺς μυκτηρισμούς, τὰς μάστιγας, τὴν ἐπὶ Σταυροῦ καθήλω-

σιν Αὐτοῦ, τὸν κλονισμὸν τῆς φύσεως καὶ τὸν σκοτασμὸν τοῦ ἡλίου. Συγκινηθεῖ-

σα, λοιπόν, καὶ ἐγὼ σὺν τοῖς ἀψύχοις κτίσμασι, συνέπασχον τῷ διὰ τὰς ἁμαρτίας 
ἡμῶν ταῦτα ἑκουσίως ὑπομένοντι, καὶ ἀκαταπαύστως κλαίουσα ἔχυνον ποταμη-

δὸν δάκρυα ὥστε αὐτά, ὡς νοερῶς θεωροῦσα, ἔμεινα εἰς ἔκστασιν μέχρι τῆς νυ-

κτὸς τῆς Ἀναστάσεως, εἰς αὐτὴν δὲ τὴν φωτεινότατην νύκταν, ἀφοῦ ἄκουσα τὸ 

χαρμόσυνον Εὐαγγέλιον τῆς Ἀναστάσεως καὶ τὸ χαροποιὸν τροπάριον «Χριστὸς 
ἀνέστῃ ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζω-

ὴν χαρισάμενος.», νοερῶς ἤκουον τὴν γλυκυτάτην φωνὴν τοῦ Κυρίου λέγουσα 

εἰς τὰς μυροφόρους γυναῖκας. «Χαίρετε, μὴ φοβεῖσθε, ὑπάγετε ἀναγγείλατε 
τοῖς ἀδελφοῖς μου, ἵνα ἐπανέλθωσιν εἰς τὴν Γαλιλαίαν κακεὶ μὲ ὄψονται.». 

 

Αὐτά, λοιπόν, ἐνθυμουμένη καὶ ἀκούσασα τὰ ὡραιότατα ἄσματα τῆς Ἀνα-

στάσεως, νοερῶς ἐθεώρουν τὸν γλυκύτατον Χριστὸν ὡς Νυμφίον λαμπρότατον, 

ὡς ἀπὸ παστάδος ἐκ μνήματος ἐξερχόμενον καὶ ὑπὲρ τὸν ἥλιον λάμποντα καὶ φω-

τίζοντα τοὺς πιστοὺς μὲ τὸ θεϊκὸν φῶς τῆς Ἀναστάσεως. Καὶ μέχρι τέλους τῆς θεί-
ας Λειτουργίας, ὅσα ἤκουσα καὶ εἶδον νοερῶς καὶ πόσην πνευματικὴν ἀγαλλίασιν 

ἠσθάνθῃν, ἀδύνατον νὰ ἐκφράσω πρεπόντως. Καὶ ἐπειδὴ τὸ Πάσχα ἡμῶν ὁ Χρι-

στὸς ὑπὲρ ἡμῶν ἐτύθῃ, ἐθυσιάσθῃ ὡς πρόβατον, παρομοίως εἰς αὐτὴν τὴν ἀγαλ-

λίασιν ἐκοινώνησα καὶ σήμερον τῶν Ἁγίων Μυστηρίων, καὶ πλησθεῖσα ἀπείρου 
χαρᾶς καὶ εὐφροσύνης ἔψαλλον νοερῶς πολλὰ ἄσματα καὶ ἐδοξολόγουν των ἐκ 

νεκρῶν ἀναστάντα Κύριον, γλυκύτατον Ἰησοῦν. 
 

Ναι, ἀδελφοί μου, νὰ προσπαθήσωμεν νὰ μεταλαμβάνωμεν συχνάκις τῶν 

Ἁγίων Μυστηρίων, διότι αὐτὸ εἶναι τὸ θεῖον πνευματικὸν Πάσχα καὶ τροφὴ τῆς 
ψυχῆς. Αὐτὸ εἶναι δυνατὸν ἰατρικὸν τῶν ἀνιάτων ἀσθενειῶν ψυχῆς καὶ σώματος. 

Αὐτὸ εἶναι ὅπλον κραταιότατον κατὰ τοῦ Διαβόλου. Αὐτὸ εἶναι τὸ σημεῖον τῆς 

υἱοθεσίας ἡμῶν. Μὲ αὐτὸ ἑνούμεθα μὲ τὸν Χριστὸν καὶ γενόμενοι σὰρξ ἐκ τῆς σαρ-

κὸς Αὐτοῦ καὶ ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστέων Αὐτοῦ, γινόμεθα ἀδελφοὶ τοῦ Χριστοῦ, τέκ-
να τοῦ οὐράνιου Πατρὸς καὶ τῆς Παναγίας Θεοτόκου, καὶ κληρονόμοι τῆς Βασιλεί-

ας τοῦ Θεοῦ· εἰς τὸν Ὁποῖον πρέπει πᾶσα δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις εἰς τοὺς αἰῶ-

νας. Ἀμήν. 
 

Δι’ αὐτά, λοιπόν, οἱ Χριστιανοὶ χρεωστοῦν νὰ προσπαθήσουν νὰ μεταλαμ-

βάνουν ἀξίως καὶ συχνάκις τῶν Ἁγίων Μυστηρίων, ἀλλὰ δυστυχῶς ὁ Σατανᾶς μὲ 
ὅλην τὴν δύναμίν του προσπαθεῖ νὰ τοὺς ἐμποδίσῃ ἀπὸ τὴν Θείαν Κοινωνίαν, δι’ 

αὐτὸ μερικοὶ Χριστιανοὶ ἀπὸ ἀπιστίαν καὶ καταφρόνησιν τοῦ θείου Μυστηρίου, 

μερικοὶ δὲ διὰ τὰς ἁμαρτίας των ἀπελπίζονται καὶ δὲν θέλουν νὰ μετανοήσουν καὶ 

νὰ ἐξομολογηθοῦν, μερικοὶ δὲ ἀπὸ ὑπερηφάνειαν κινούμενοι θεωροῦν ἑαυτοὺς δι-
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καίους καὶ ἀξίους τῶν Ἁγίων Μυστηρίων, ἀλλ’ αὐτοὶ ὅλοι κατακρίνονται ὡς κατά-

φρονηταὶ τῶν Ἁγίων αὐτῶν Μυστηρίων καὶ κολάζονται ὡς ὁ Ἰούδας καὶ ὡς οἱ ἀ-
χάριστοι Ἰουδαῖοι 

 

Μακάριοι, ὅμως, εἶναι ἐκεῖνοι οἱ Χριστιανοί, οἱ ὁποῖοι μὲ ταπεινοφροσύνη 

ἐξομολογούμενοι εἰλικρινῶς τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν, μὲ κατάνυξιν, φόβον Θεοῦ καὶ 

ἀγάπην καρδίας μεταλαμβάνουν τῶν Θείων αὐτῶν Μυστηρίων. Αὐτοὶ ὡς ἑνωθέ-

ντες μὲ τὸν Χριστόν, ἀπολαμβάνουν τῶν προειρημένων οὐρανίων Χαρισμάτων, 
καὶ ὡς φοβεροὶ εἰς τὸν Διάβολον καὶ τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ λάμπουν, ὡς ἀστέρες 

φαεινοὶ τοῦ νοητοῦ στερεώματος τῆς Ἐκκλησίας. Εἴθε πάντες νὰ ἀξιωθοῦμεν τῶν 

ἐπουρανίων αὐτῶν ἀγαθῶν διὰ τῆς Χάριτος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἀ-

μήν. 
 

† † † 

 

Κεφάλαιον ΙΣΤ´ 
 

Περὶ ὠφελείας τῶν μνημονευομένων 

εἰς τὴν Θείαν Λειτουργίαν. 
 

«Μνήσθητι, Κύριε, τῶν τὰ δῶρά σοι 

ταῦτα προσκομισάντων, καὶ ὑπὲρ ὧν, καὶ 
δι’ ὧν, καὶ ἐφ’ οἷς αὐτὰ προσεκόμισαν, και 

ἀπόπλυνον τὰ ἁμαρτήματα τῶν ἐνθάδε 

μνημονευθέντων δούλων σου τῷ αἵματί 
σου τῷ ἁγίῳ». 

 

(Ἐκ τῶν Εὐχῶν τῆς Θείας Λειτουργίας) 

 

Ἐ ρ ώ τ η σ ι ς : Εἰπὲ μοί, Φωτεινή, πῶς ἐδιδάχθῃς περὶ τῶν μνημονευθέ-

ντων ὀνομάτων εἰς τὴν Λειτουργίαν; 
 

Ἀ π ό κ ρ ι  σ ι  ς : Πάλιν τὴν ἴδιαν ἡμέραν τῆς λαμπροφόρου Ἀναστάσεως εἰς 

τὰς Ἀκολουθίας τοῦ ἑσπερινοῦ μὲ πολλὴν χαρὰν καὶ εὐλάβειαν ἀκούουσα τὰ ὡ-

ραία χαρμόσυνα Ἀναστάσιμα ἄσματα ἠσθανόμῃν μίαν ἐξαίρετον, πνευματικὴν ἀ-
γαλλίασιν καὶ ἐδόξαζον τὸν Σωτῆρα Κύριον τὸν ἐκ νεκρῶν ἀναστάντα καὶ ζωὴν 

χαρισάμενον εἰς τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων. Αἰφνιδίως, ὅμως, ἡρπάγῃ ὁ νοῦς μοῦ εἰς 

μίαν ἄρρητον ἔκστασιν καὶ εἶδον ἕνα ὡραιότατον Ἱερέα λάμποντα ὑπὲρ τὸν Ἥλι-

ον καὶ στολισμένον μὲ κάποιαν λαμπρότατην Ἱερατικὴν στολὴν καὶ μὲ πολλὴν καὶ 

ἄμετρον ταπεινοφροσύνην καὶ πραότητα ἐκύτταξεν εἰς ἐμέ, καὶ μὲ μίαν γλυκυτά-

την φωνὴν χαρμοσύνως ἔψαλλε λέγων: 
 

«Χριστὸς ἀνέστῃ ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν 

τοῖς μνήμασι ζωὴν χαρισάμενος.». «Χαίρετε, λαοί, καὶ ἀγαλλιᾶσθε! Ἀγαπητή 

μου κόρη, δὸς μοὶ τὸ μεριδοχαρτί σου νὰ μνημονεύσω τὰ ὀνόματα τῶν ἐν πίστει κε-

κοιμημένων Χριστιανῶν, ἐν ταῖς θείαις καὶ ἱεραῖς Λειτουργίαις, διότι διὰ τὴν σωτη-

ρίαν τοῦ ἀνθρωπίνου γένους ὁ ἐνανθρωπήσας Υἱὸς καὶ Λόγος του Θεοῦ, ὡς λύτρον 

ἔδωκε τὴν ψυχὴν Τοῦ καὶ ὡς πρόβατον ἐθυσιάσθῃ ἐπὶ Σταυροῦ καὶ ἀνέστῃ ἐκ νε-
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κρῶν, τὸ τίμιον Αὐτοῦ Αἷμα θὰ ἀποπλύνῃ τὰς ἁμαρτίας τῶν μνημονευθέντων κεκοι-

μημένων εἰς τὴν Θείαν Λειτουργίαν.». 
 

Ἐγὼ δὲ ἀποκριθεῖσα, εἰπόν: «Σας παρακαλῶ, να μου ἐπιτρέψητε μετ’ ὀλί-

γας στιγμὰς να σας γράψω καὶ νὰ φέρω τὰ ὀνόματα πάντων τῶν κεκοιμημένων 

ἀδελφῶν καὶ προγόνων ἡμῶν.». 
 

Πάλιν μοῦ εἶπεν: «Πρόσεχε, κόρη μου, μὴ ἀμελήσῃς νὰ γράψῃς καὶ να μου 

φέρῃς τὰ ὀνόματα τῶν ἐν πίστει κεκοιμημένων, ἐπειδὴ μέχρι τῆς Δευτέρας Παρου-

σίας, ὅταν μνημονευθοῦν τὰ ὀνόματα τῶν ἐν πίστει κεκοιμημένων εἰς τὴν Θείαν Λει-

τουργίαν μεγάλως ὠφελοῦνται αἱ ψυχαὶ αὐτῶν καὶ διὰ τοῦ τιμίου Αἵματος τοῦ ἐκ 

νεκρῶν Ἀναστάντος Χριστοῦ ἀποπλύνονται. Μὴ στερήσετε αὐτὰς τῶν οὐρανίων 

ἐκείνων ἀγαθῶν 
· ἀκολούθησόν μοὶ να σου δείξω τὴν θέσιν καὶ τὰ Χαρίσματα τὰ ὁ-

ποῖα ἀπολαμβάνουν οἱ πιστοὶ διὰ τῆς θείας καὶ ἱερᾶς Λειτουργίας.». 
 

Καὶ ἐν πνεύματι ἀνεβίβασεν ἐμένα εἰς ἕν ὑψηλὸν μέρος, και μου ἔδειξε δε-

καπέντε λαμπρότατα φωτεινὰ σκηνώματα, τὰ ὁποῖα ἦσαν γεμᾶτα ἀπὸ ἀπείρου 

φωτὸς καὶ εὐωδιᾶς. καὶ ἐνῶ ἐπεριπατοῦμεν μέσα εἰς αὐτὰ ἐνεπλήσθημεν ἀπείρου 

χαρᾶς καὶ ἀγαλλιάσεως, ἐν ταυτῷ δὲ ἔδωσεν εἰς ἐμὲ ἕν Ἀντίδωρον, μοῦ εἶπε: «Διὰ 

τὴν πολλήν σου ὑπομονὴν δίδοταί σοὶ ἀντίδωρον τοῦτο, διὰ τούτου θὰ πα-
ρηγορηθῇς καὶ θὰ κατανοήσῃς τὰ Χαρίσματα ὅσα ἀπολαμβάνουν αἱ ψυχαὶ 

τῶν ἐν τῇ θείᾳ Λειτουργίᾳ μνημονευθέντων, ἀλλὰ νὰ μὴν ἀμελήσῃς, διὰ νὰ 

μνημονευθοῦν τὰ ὀνόματα, νὰ προσφέρῃς εἰς τὸν ἱερέα τὰ πρὸς θείαν καὶ ἱ-
ερὰν Λειτουργίαν ἀναγκαία.». 

 

Καὶ ἐνῶ ἔλεγε αὐτὰ ἐκεῖνος ὁ λαμπρότατος Ἱερεύς, ἀμέσως συνῆλθον εἰς 
ἐμαυτὴν μοῦ καὶ παρετήρησα ὅτι ἀληθῶς εὑρέθῃ τὸ Ἀντίδωρον εἰς τὰς χεῖρας μου, 

καὶ μὲ πολλὴν χαρὰν ἔφαγον αὐτό, καὶ ἐγλυκάνθῃ τὸ στόμα μου, καὶ ἡ καρδία μου 

ἐπλήσθῃ πνευματικῆς τινὸς ἀγαλλιάσεως, καὶ ἀμέσως ὁ Ἱερεὺς ἐκεῖνος ἔγινε ἄφα-
ντος. 

 

Μετὰ ἀπὸ αὐτὰ συλλογιζομένη τὴν μεγάλην ὠφέλειαν τῆς Θείας Λειτουρ-

γίας, πάντων τῶν ἐν ξηρᾷ καὶ θαλάσσῃ ποικιλοτρόπως τελειωθέντων καὶ ἐν πολέ-

μοις πεσόντων καὶ ἕνεκα πτωχείας μὴ δυνηθέντων νὰ ἐκτελέσουν τὰ συνηθισμέ-

να καὶ Λειτουργίας, ἔγραφον τὰ ὀνόματά των καὶ ἔδιδον εἰς τοὺς Ἱερεῖς διὰ νὰ 
μνημονευθοῦν, καὶ πάντοτε εἰς τὰς Θείας Λειτουργίας μὲ μεγίστην προσοχὴν καὶ 

φόβον Θεοῦ παρισταμένη, θερμῶς παρεκάλουν διὰ τὴν σωτηρίαν πάντων τῶν ἐν 

πίστει κεκοιμημένων πατέρων καὶ ἀδελφῶν καὶ συγγενῶν και των πτωχῶν. Ὁ Θε-

ὸς εἴθε νὰ ἐλεήσῃ καὶ σώσῃ διὰ τὸ ἄπειρον Αὐτοῦ ἔλεος. 
 

 

 
 

 

† † † 
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Κεφάλαιον ΙΖ´ 
 

Ἡ Ὁσία Φωτεινὴ ὡς ἐπιθυμοῦσα 

τὰ μαρτύρια τῶν Ἁγίων καὶ τὰ ἴδια 

πάσχουσα ἐκ τῶν Δαιμόνων 

θεωρεῖται ἐκ προαιρέσεως Μάρτυς. 
 

«Κύριος φωτισμός μου καὶ σωτήρ 

μου· τίνα φοβηθήσομαι; Κύριος ὑπερασπι-

στὴς τῆς ζωῆς μου· ἀπὸ τίνος δειλιάσω; ἐν 

τῷ ἐγγίζειν ἐπ᾿ ἐμὲ κακοῦντας τοῦ φαγεῖν 
τὰς σάρκας μου, οἱ θλίβοντές με καὶ οἱ ἐχ-

θροί μου, αὐτοὶ ἠσθένησαν καὶ ἔπεσαν». 
 

(Ψαλμ. κστ´, 1-2) 

 

Ἐ ρ ώ τ η σ ι  ς : Εἰπὲ μοί, Φωτεινή, ἀφοῦ ἤκουσας τὰ Μαρτυρία τῶν Ἁγί-

ων καὶ ἐπιθυμεῖς νὰ συμπάσχῃς μετ’ αὐτῶν, ποίους πειρασμοὺς ὑπέφερες 

ἐκ τῶν Δαιμόνων; 
 

Ἀ π ό κ ρ ι σ ι ς : Ἄν ἐνθυμεῖσαι, τίμιε Πάτερ, ὅπου ἐδιάβαζες τοὺς βίους τῶν 

Ἁγίων τοῦ Ὁσιομάρτυρος Ἀναστασίου καὶ τοῦ Μεγαλομάρτυρος Ἰακώβου τοῦ 

Πέρσου, ἐγὼ δὲ μὲ πολλὴν προσοχὴν ἐνθουσιωδῶς ἤκουον, καὶ τόσον συνεκινή-

θῃν, ὥστε ἐπεθύμουν νὰ συμπάσχω μὲ ἐκείνους τοὺς Ἁγίους διὰ νὰ μετέχω τῶν 
φρικτῶν Παθῶν του δι’ ἐμὲ Σταυρωθέντος γλυκυτάτου Ἰησοῦ μου. 

 

Αὐτά, λοιπόν, διαλογιζομένη ἐπεθύμουν καὶ ἐγὼ νὰ ὑποφέρω ἐκεῖνα τὰ ἴ-

δια πάθη. Ἀπὸ αὐτὸ ὁ Διάβολος ἀφορμὴν λαβὼν ἐκίνησε μέγαν πειρασμὸν καὶ πό-

λεμον κατ’ ἐμοῦ (καθὼς πρότερον συνέβῃ εἰς τὸν μακάριον Ἰώβ), καὶ ἐβασάνιζον 

ἐμένα ποικιλοτρόπως, καὶ ἐτιμώρουν μὲ ἐκεῖνα τὰ ἴδια βάσανα τῶν Ἁγίων ἐκεί-
νων, καὶ μὲ ποικιλοτρόπους φαντασίας φαινόμενοι ἐφώναζον καὶ ἔλεγον: «Πλέον 

δὲν δυνάμεθα νὰ ὑποφέρωμεν τὰ δεινὰ καὶ ἀδικίας σου, τὰς ὁποίας ἔκαμες 

καὶ κάμνεις πρὸς ἡμᾶς.». 
 

Ταῦτα δὲ φωνάζοντες ἀκαταπαύστως ἐτράβιζον τὰς ἐν τῇ ὀσφύϊ μου ἁλύ-

σους καὶ τὸ ζωνάρι τὰ ὁποία εἶχον εἰς τὴν μέσην μου, ὥστε ἐτραυματίσθησαν τὰ 

πλευρά μου, καὶ ἔχοντες εἰς τὰς χεῖρας τῶν κοπτερὰς μαχαίρας ἔκοπτον τὰς σάρ-

κας μου, ὥστε ὡς κατακεκομμέναι ἔπιπτον ἐπάνω εἰς τὴν γῆν καὶ κατακοκκινίζε-

το ἡ γῆ ἐκ τοῦ χυθέντος μοὶ αἵματος. Ἐνίοτε δὲ ἐφαίνετο ὅτι μὲ τὴν λόγχην ἐκε-
ντοῦσαν τὰς πλευράς μου, καὶ ἡ λόγχη ἔβγαινεν ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος μου. Ἐνίοτε δὲ 

ἐφαίνετο ὅτι ἔβγαζον τὸ δέρμα μου. Ἐνίοτε ἔβλεπον ὅτι, καθὼς τὸ πάλαι τὸν Ἅγι-

ον Ἰάκωβον, ἠκρωτηρίαζον ὅλα τὰ μέλη τοῦ σώματός μου ὡσὰν τὰ κλήματα κό-

πτοντες τὰ ἐκομμάτιζον, καὶ ἄλλου ὁποίου ἁγίου ἀνδρὸς τὰ πάθη ἐμιμούμῃν, τὰ ἴ-
δια πάθη καὶ βάσανα ἔκαμνον καὶ εἰς ἐμέ. Καὶ ἀληθῶς ἠσθανόμῃν σωματικῶς 

πολλὰς ὀδύνας καὶ πόνους δριμυτάτους. 
 

Ἀλλὰ ὅταν συλλογισθῶ τὰ φρικτὰ Πάθη καὶ τὸν ὀδυνηρὸν Σταυρικὸν θα-

νατον τοῦ γλυκυτάτου Χριστοῦ καὶ τὰ βάσανα τῶν Ἁγίων ὅπου ὑπέμειναν γενναί-

ως διὰ τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, ἔχαιρον πνευματικῶς, ὡς συμμετέχουσα τῶν Παθη-
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μάτων τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν Ἁγίων Αὐτοῦ. Τότε, οἱ Δαίμονες βλέποντες τὴν ὑπομο-

νήν μου, ἤρχισαν νὰ κολακεύουν ἐμένα καὶ νὰ λέγουν: «Διατὶ τόσον αὐστηρῶς 
τιμωρεῖτε αὐτὴν τὴν ἐλεεινὴν κόρην, φθάνει πλέον, νὰ μὴ βασανίσητε αὐ-

τήν, συμπαθήσατε καὶ ἐλεήσατε αὐτήν, πὼς νὰ ὑπομείνῃ τόσα δεινὰ βάσα-

να, αὐτὴ δὲ ἀπὸ τώρα νὰ μὴν πηγαίνῃ κοντὰ εἰς τὸν παπα Γεώργιον, καὶ νὰ 

μὴν ἀκούσῃ τὰς συμβουλὰς αὐτοῦ, καὶ νὰ μὴν κηρύξῃ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ.». 
 

Μερικοὶ δὲ ἀπὸ πολὺν θυμὸν κρατούμενοι καὶ ὡς οἱ ὠρυόμενοι λέοντες ἐ-
φοβέριζον ἐμένα καὶ ἐφαίνετο ὅτι θὰ μὲ σπαράξουν, καὶ διὰ τὸ πλῆθος τῶν βασά-

νων ἐλιποθύμησα καὶ ἐπλάγιαζον ὡσὰν ἀποθαμμένη. Τότε ἐφάνησαν δύο Δαίμο-

νες, ὁ ἕνας ἦτο ὑψηλός, ὁ δὲ ἄλλος κοντός, καὶ μαζὺ μὲ αὐτοὺς ἦλθον πολλοὶ Δαί-

μονες, καὶ εἰς ἀλλήλους ἐφώναζον λέγοντες: «Διατὶ ἐξ ἀρχῆς δὲν προσέξατε αὐ-
τὴν τὴν κόρην, καὶ ἀφήσατε αὐτὴν ἐλευθέραν νὰ ὑπάγῃ κοντὰ εἰς τὸν ἱερέ-

α, καὶ νὰ ἀκούσῃ τὰς συμβουλὰς ἐκείνου, ἔπρεπε ἐκ τῶν προτέρων νὰ πολε-

μήσετε αὐστηρῶς διὰ νὰ μὴ συνεννοηθοῦν καὶ νὰ μὴ συνομιλοῦν πνευματι-

κὰς ὁμιλίας. Ἔπρεπε νὰ προσπαθήσετε μὲ ὅλην τὴν δύναμίν σας διὰ νὰ ἐ-
μποδίσετε αὐτὴν ἀπὸ τὴν μελέτην τῶν θείων λόγων. Τώρα αὐτοὶ κραταιω-

θέντες τῇ δυνάμει τῆς θείας Χάριτος ἔγιναν δυνατοὶ καὶ ὡς ὡπλισμένοι διὰ 

τῶν θείων ὅπλων, τὰ ὅπλα ἡμῶν καταγελοῦν ὡς ἀνίσχυρα, καὶ καταπατοῦν 
ἡμᾶς ὡς μύρμηγκας, καὶ τόσα ἀνυπόφορα βάσανα θεωροῦν ὡς πνευματι-

κὰς τροφάς, καὶ περισσότερον χαίρουν δι’ αὐτάς, ἐπειδὴ πρότερον ἀδιαφο-

ροῦντες δὲν ἐπολεμήσατε αὐστηρῶς, καὶ δὲν ἠδυνήθητε νὰ ἐμποδίσητε τὴν 

ἀναμεταξὺ αὐτῶν πνευματικὴν συνομιλίαν, τώρα ματαίως κοπιάζωμεν, 
αὐτοὶ τὰ ὅπλα καὶ τὰ κατ’ αὐτῶν παλαίσματα ἡμῶν θεωροῦν ὡς παιγνίδια 

καὶ βέλη νηπίων 
· οὐαὶ ἡμῖν τοῖς ἀθλίοις! Μία ἀσθενὴς καὶ ἀγράμματος κόρη 

ἐνίκησε ἡμᾶς.». 
 

Οἱ δὲ ἄλλοι Δαίμονες ἀπικριθέντες εἰς αὐτοὺς εἶπον: 
 

«Ἡμεῖς ἐξ ἀρχῆς δὲν ἀδιαφορήσαμεν, ἀλλὰ σφοδρῶς πολεμήσαντες 

κατ’ αὐτῶν, ὅ,τι δυνάμεθα ποικιλοτρόπως μὲ διάφορους πειρασμοὺς ἐπρο-
σπαθήσαμεν νὰ ἐμποδίσωμεν αὐτὴν καὶ τὸν παπα Γεώργιον, ἀλλὰ δὲν ἠδυ-

νήθημεν νὰ κάμωμεν τίποτε, ἐπειδὴ ἀοράτως ὁ Χριστὸς ἐπολέμει δι’ αὐτούς, 

καὶ ἡ θεία Χάρις Αὐτοῦ ἐσκέπαζεν αὐτούς, καλλίτερον ἦτο νὰ μὴ πολεμήσω-
μεν κατ’ αὐτῶν. Τώρα οὐαὶ ἡμῖν! Οὐαὶ ἡμῖν τοῖς ἀθλίοις! Μία ἀσθενὴς κόρη 

καὶ ἕνας ἀγράμματος ἱερεὺς ἐνίκησαν ἡμᾶς.». 
 

Αὐτὰ καὶ ἄλλα ὅμοια λέγοντες καὶ πολεμοῦντες μετ’ ἀλλήλων καὶ γοερῶς 

θρηνοῦντες καὶ κλαίοντες ἔφυγον. 
 

Μετὰ ταῦτα δύο ἡμέρας, ὡς ἀσθενοῦσα κατάκοιτος ἐπλάγιαζον, ἐπειδὴ τὸ 

σῶμα μου ὅπου ἐτρύπησαν μὲ λόγχην ἦτο τόσον τρυπημένον, ὥστε ἐχωροῦσε τὸ 
δάκτυλόν μου, καὶ ἀπὸ πληγὰς ἔβρυον σκώληκες καὶ ἐβρωμοῦσαν, καὶ ἠσθανόμῃν 

πόνους δριμυτάτους. Σχεδὸν ἡμῖν ἠμίθνητος. Ἀλλὰ πνευματικῶς εἰς τὴν πίστην, 

ἐλπίδα καὶ ἀγάπην ὑπερβολικὰ ἐνεδυναμώθην, καὶ ὁ νοῦς μου ἦτο πλήρης ἀπὸ ἄ-

πειρον θεϊκὸν φῶς, καὶ ἡ καρδία μου παρομοίως πλήρης οὖσα πνευματικῆς χαρᾶς 

καὶ ἀγαλλιάσεως ἐδοξολόγουν τὸν Κύριον τὸν χορηγοῦντα νίκας ἡμῖν κατὰ τοῦ ἀ-

ντιπάλου, καὶ ἀμέσως ἰατρεύθησαν αἱ πληγαὶ τοῦ σώματος καὶ ἔπαυσαν οἱ πόνοι 
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μοῦ καὶ δὲν ἔμεινε ἕν σημεῖον πληγῆς · δόξα εἰς τὴν κραταιοτάτην βοήθειαν τοῦ 

Κυρίου. Ἀμήν. (Ἐφεσ. στ´, 10-18). 
 

† † † 

 

Κεφάλαιον ΙΗ´ 
 

Φρικώδεις θεωρίαι τῆς Φωτεινῆς 

καὶ ὁ φοβερὸς θάνατος τοῦ ἁμαρτωλοῦ. 
 

«Εἰ παιδείαν ὑπομένετε, ὡς υἱοῖς ὑ-

μῖν προσφέρεται ὁ Θεός». 
 

(Ἑβρ. ιβ´, 7) 
 

«Μιμνήσκου τὰ ἔσχατά σου, καὶ εἰς 
τὸν αἰῶνα οὐχ ἁμαρτήσει». 

 

(Σοφ. Σειράχ ζ´, 36) 

 

Ἐ ρ ώ τ η σ ι  ς : Εἰπὲ τὰς φρικτὰς θεωρίας σοῦ καὶ ὅπως εἶδες τὸν φοβε-
ρὸν θάνατον τοῦ ἁμαρτωλοῦ. 

 

Ἀ π ό κ ρ ι σ ι ς : Ἐγένετο πολλάκις, Πάτερ, ἕνεκεν τῆς σωματικῆς ἀσθενείας 

μοῦ δὲν ἠδυνάμῃν νὰ σταθῶ ἐπὶ τοὺς πόδας μου, καὶ νὰ ἐκτελέσω τὴν συνηθισμέ-

νην προσευχήν μου, καὶ οὕτῳ μίαν ἡμέραν ἐνῶ προσηυχόμῃν ἔπεσον κατὰ γῆς, 

καὶ ἐπλάγιαζον ὡς κατακεκκομένη καὶ ἐξεστηκυΐα ἤκουσα μίαν μεγάλην βροντὴν 
φρικωδεστάτην, ὥστε μέχρι αὐτῆς τῆς ὥρας δὲν εἶχεν ἀκουσθῇ τοιαύτη φοβερά 

βροντή. Ἅμα ἤκουσα ἐκείνην τὴν βροντὴν ἐνόμισα ὅτι ἔφθασε τὸ Τέλος τοῦ Κόσ-

μου καὶ θὰ εἶναι ἡ Δευτέρα Παρουσία τοῦ Χριστοῦ. Ἐπὶ τούτῳ νοερῶς ἀναβλέπου-

σα εἶδον, ὅτι ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς μετὰ πάσης θεϊκῆς δόξας, μετὰ πασῶν 

τῶν οὐρανίων Δυνάμεων, καὶ μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρα-

νοῦ ἔρχεται. Ἐπαρηγορήθῃν ἅμα εἶδον αὐτὸ τὸ ὅραμα καὶ ἐνεδυναμώθην καὶ τὸ 

πνεῦμα μου ἠγαλλιάσαντο, ἀλλ’ ἀφοῦ ἦλθον εἰς ἑαυτήν μου καὶ ἐνεθυμήθῃν ἐκεί-
νην τὴν φρικωδεστάτην μεγάλην βροντὴν ἐκυρίευσέ μὲ τόσος φόβος καὶ τρόμος, 

ὥστε ὡσὰν μισοπεθαμένη ἐπλάγιαζον τέσσερας ὥρας, καὶ δὲν ἐγνώριζον, ἂν εἶχον 

ὑγείαν ἢ ἀσθένειαν ἢ ἄλλο τί ἔπασχον καθόλου, καὶ ὅσα λόγια ἂν μὲ ὡμιλοῦσαν 

δὲν τὰ ἤκουον, ὥστε ἀπελπισθέντες ἐθεώρουν μὲ ὡς ἀποθαμένην. Μετὰ τέσσερας 

ὥρας, μόλις ἐλθοῦσα εἰς ἑαυτήν μου, ἐσηκώθῃν καὶ εἶδον ὅτι τὸ σῶμα μου εἶναι 

ὑγιὲς καὶ ἡ καρδία μου ἦτο πλήρης ἀπὸ πνευματικῆς ἀγαλλιάσεως. 
 

Μετὰ ἀπὸ αὐτὰ μίαν νύκτα ἕνεκα σωματικῆς ἀσθενείας μοῦ δὲν ἠμπόρεσα 

νὰ ἐκτελέσω τὴν προσευχὴν μοῦ καὶ λιποθυμήσασα ἔπεσα κατὰ γῆς καὶ ἐπλάγι-

αζον, ἀμέσως ἀτενίσασα τοὺς ὀφθαλμούς μου βλέπω τοὺς οὐρανοὺς ἀνεῳγμέ-
νους καὶ τοὺς Ἁγίους Ἀγγέλους καὶ πάντας τοὺς Ἁγίους παρεστώτας μὲ πολλὴν 

ἁρμονίαν καὶ τάξιν ἐνώπιον τοῦ ἐν Τριάδι ὑμνουμένου Θεοῦ, καὶ ἔψαλλον μὲ μίαν 

γλυκυτάτην φωνήν. Λοιπόν, ἐκ τῆς μελωδίας τῶν θείων ἀσμάτων καὶ ἐκ τῆς εὐω-
δίας ἐνεπλήσθην μιᾶς θαυμαστῆς θυμηδίας καὶ ἀνεκλαλήτου χαρᾶς, δὲν ἤκουον 
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τὰς ὁμιλίας τῶν ἀνθρώπων καὶ πᾶσαν δόξαν, τιμὴν καὶ ἡδονὰς τοῦ κόσμου ἐθεώ-

ρουν ὡς σκουπίσματα, καὶ ἔχουσα προσηλωμένον ὅλον τὸν νοῦν καὶ τὴν καρδίαν 
μοῦ εἰς τὴν ἀνεκλάλητον ὡραιότητα τοῦ γλυκυτάτου Χριστοῦ καὶ εἰς τὰ ἐπουρά-

νια καὶ αἰώνια ἀγαθά, ἐκ τῆς θεϊκῆς ἀγάπης ἀνεφλέγετο ἡ καρδία μου, καὶ δὲν 

ἤθελον νὰ μένω εἰς τὸν κόσμον αὐτόν, ἀλλὰ πάντοτε ἐπεθύμουν λέγουσα: «Οἴμοι, 

ἡ παροικία μου ἀπεμακρύνθῃ! Πότε θὰ ἀφήσω αὐτὸν τὸν μάταιον κόσμον, 
τὴν κοιλάδα τοῦ κλαθμῶνος, καὶ θὰ ἴδω ταυτοπροσώπως τὸν ὡραιότατον 

καὶ γλυκύτατον Ἰησοῦν μου; Πότε ἤξω καὶ ὀφθήσομαι πρὸ προσώπου τοῦ 

Νυμφίου καὶ Σωτῆρος μου;», ἀλλ’ ἐν ταυτῷ διαλογιζομένη τὰς ἁμαρτίας καὶ 

ἐλλείψεις μου, ἔλεγον πὼς θὰ δυνηθῶ νὰ παρουσιασθῶ ἔμπροσθεν Αὐτοῦ, ὡς μὴ 
φυλάσσουσα ὅλας τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ; Ἄν ἐκτελῶ καὶ φυλάττω τὰς ἐντολὰς 

τοῦ Θεοῦ δύναμαι νὰ ζήσω μὲ ἀγαλλίασιν καὶ εἰς τὸν κόσμον αὐτὸν ὡς εἰς τὸν Πα-

ράδεισον. 
 

Λοιπόν, ἐνῶ ἐσυλλογιζόμῃν αὐτά, ἐφάνησαν αἰφνιδίως δύο λαμπρότατοι 

ἀνδρες καὶ λέγουν εἰς ἐμέ: 
 

«Ἡμεῖς ἐπίτηδες ἤλθαμεν δι’ ἐσένα διὰ νὰ σὲ μεταφέρωμεν εἰς τὰ ἐ-

πουράνια σκηνώματα  
· τί φρονεῖς, ἑτοιμάσθῃς;». 

 

Ἔπειτα ὁ ἕνας ἀπ’ αὐτοὺς λέγει: 
 

«Νὰ παραθέσωμεν εἰς τὴν προαίρεσιν καὶ θέλησιν αὐτῆς. Ἄν ἡ θεώ-

ρηση ἑαυτὴν ἡτοιμασμένην νὰ ὑπάγῃ μεθ’ ἡμῶν, ἂν δὲ θέλῃ νὰ μείνῃ καὶ νὰ 

ἀναπληρώσῃ τὰ ἐλλείποντα αὐτῆς, καλύτερα εἶναι νὰ μείνῃ ἀκόμη ὀλίγον 

καιρόν.», εἶπαν καὶ ἀμέσως ἀνεχώρησαν. 
 

Ἐκ τούτων δὲ κατάλαβα, ὅτι πλησιάζει ὁ καιρὸς τοῦ θανάτου, δι’ αὐτὸ πά-
ντοτε ἐνθυμούμενη τὴν φρικτὴν ὥραν τοῦ θανάτου, ἐπροσπάθουν διὰ νὰ ἑτοιμα-

σθῶ, διὰ νὰ μὴ αἰφνιδίως ἁρπαχθῶ ἐκ τοῦ θανάτου. 
 

Διὰ νὰ δυνηθῶ δὲ πάντοτε νὰ ἐνθυμοῦμαι τὸν θάνατον, ἔκρινα εὔλογον, νὰ 

εὑρεθῶ κοντά των ψυχορραγούντων εἰς καιρὸν τοῦ θανάτου, καὶ νὰ παρευρεθῶ 
εἰς τὰς κηδείας τῶν ἀποθαμένων. Εἰς αὐτὸν δὲ τὸν καιρὸν ἠσθένησεν ἕνας ἀπὸ 

τοὺς γείτονας ἡμῶν, καὶ ἡ ἀσθένειά του ἡμέραν παρ’ ἡμέραν ἐπερίσσευε· τρεῖς ἡ-

μέρας πρὸ τοῦ θανάτου αὐτοῦ εἶχα ὑπάγει κοντά του, ἀλλὰ δὲν ἠμπόρεσα νὰ ὁμι-

λήσω εἰς αὐτόν, ἐπειδὴ ὁ δυστυχὴς εἶχε γίνει ὡς κωφὸς καὶ δὲν ἤκουε τὰ λεγόμε-

να. Ἡ γλῶσσα του ὡς ἄλαλος δὲν ἠμποροῦσε νὰ ὁμιλήσῃ, οἱ ὀφθαλμοὶ τοῦ ἐκύττα-

ζον γύροθεν μὲ φόβον καὶ τρόμον πολύν, καὶ μὲ τὰς χεῖρας του ἔτυπτε τὸ στῆθος 

τοῦ καὶ ἔτρεμεν. Ἐνῶ δὲ ἐλυπούμῃν τὴν ἀθλίαν αὐτοῦ κατάστασιν, βλέπω κυκλό-

θεν αὐτοῦ μέλανα καὶ ἄγρια πρόσωπα τῶν Δαιμόνων, μερικοὶ μὲν ἀπ’ αὐτοὺς ἐμυ-

κτήριζον αὐτόν, μερικοὶ δὲ καθὼς οἱ φίλοι αὐτοῦ τὸν παρεκίνουν εἰς ἁμαρτίαν, 

καὶ τώρα μετὰ χλεύης λέγουν εἰς αὐτόν: «Τί φοβᾶσαι; Ἡμεῖς ἠμποροῦμεν νὰ σὲ 

σώσωμεν.». Καὶ ὁ δυστυχὴς ἐν πολλῇ στεναχωρία τρέμων καὶ πιστεύων εἰς τὰ 

ψεύματα αὐτῶν, θερμῶς παρεκάλει αὐτούς, διὰ νὰ μὴν ἀφήσουν αὐτὸν ἀβοήθη-
τον, καὶ μερικοὶ ἀπ’ αὐτοὺς χλευάζοντες, καὶ δεικνύοντες τὰ κρυπτὰ μέλη των ἔλε-

γον εἰς αὐτόν: «Ἔλα πάλιν νὰ ἐκτελέσῃς τὴν συνηθισμένη ἁμαρτίαν!». Ἐπειδὴ αὐ-

τὸς ὁ ἄνθρωπος εἰς ὅλον τὸ διάστημα τῆς ζωῆς του, θέλων νὰ παρακινήσῃ ἄλλους 
εἰς γέλωτα ἔλεγε ἀργοὺς λόγους καὶ ἀστεϊσμούς, καὶ τοὺς ἄλλους ὠνόμαζε μὲ τινὰ 
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καταφρονητικὰ καὶ ἄσχημα ὀνόματα καὶ ἔπαιζε χαρτιά, ἐτραγουδοῦσε σατανικὰ 

ἄσματα. Ταῦτα καὶ τοιαῦτα διὰ νὰ κάμῃ παρεκίνουν τὸν δυστυχῆ καὶ ἀξιολύπητον 
ἄνθρωπον, καὶ τώρα εἰς καιρὸν τοῦ θανάτου τὸν μυκτηρίζουν, καὶ τρεῖς ἡμέρας 

μέχρι τῆς ὥρας τοῦ θανάτου ποικιλοτρόπως ἐβασάνιζον αὐτόν. 
 

Καὶ ἐνῶ αὐτὸς ὁ ἄθλιος τοιουτοτρόπως ἐβασανίζετο καὶ εἶχε μεγάλην θλῖ-

ψιν καὶ στεναχωρίαν, οἱ παρακαθήμενοι κοντά του (ἡ γυνή του, τὰ τέκνα του, οἱ 

συγγενεῖς καὶ οἱ φίλοι του) μὴ γνωρίζοντες τὸ πόσον θλιβερῶς βασανίζεται, ἔλε-
γον: «Μήπως θέλει καὶ ἐπιθυμεῖ τὰ ἐν τῇ ἀλλοδαπῇ τέκνα του;». Μερικοὶ δε: «Ὦ, 

πατέρα μου, ὦ, ἀδελφέ μου!» ἐφώναζον. Ἀλλ’ ὁ καημένος ἐξ τῆς πολλῆς του θλί-

ψεως, ἀπὸ φόβον καὶ τρόμον συνεχόμενος, ἔκλαιε, καὶ ἐκτείνας τὰς χεῖρας του δε-

ξιὰ καὶ ἀριστερά του ἐζήτει βοήθειαν, ἀλλ’ οὐκ εἶχε τὸν βοηθοῦντα, καὶ ἐκτὸς τῶν 
πονηρῶν Δαιμόνων δὲν ἔβλεπε κανέναν ἄλλον ἄνθρωπο. 

 

Κἀγὼ δὲ ἐγνώριζον ἀκριβῶς τὴν ζωὴν τοῦ ἀνθρώπου αὐτοῦ, ὅπως ἔζησε 

εἰς τὸν κόσμον αὐτόν, ὅτι διήγαγεν ὅλην τὴν ζωὴν τοῦ μὲ ἀμέλειαν καὶ ἀσωτείαν 

πολλὴν καὶ μέθην καὶ δὲν μετενόησε καὶ δὲν ἠδυνήθῃ νὰ ἐξομολογηθῇ τὰς ἁμαρ-

τίας τοῦ καὶ ἀπέθανε. 
 

Λοιπόν, διὰ τὴν ἀξιολύπητον αὐτοῦ κατάστασιν ἀκαταπαύστως ἔκλαιον 
καὶ περίμενον τὸ πὼς θὰ παραδώσῃ τὴν ψυχήν του. Τοιουτοτρόπως μὲ πολλὴν 

θλῖψιν καὶ ἀγωνίαν ἐπέρασαν τρεῖς ἡμέραι καὶ ἔπειτα τὰ μεσάνυκτα ἠκούοντο 

πολλαὶ ταραχαί, κραυγαὶ καὶ ἀλαλαγμοί, ἀλλὰ δὲν ἐφαίνετο τίποτε, μόνον ὡς μαῦ-
ρα σύννεφα τὸ πλῆθος τῶν Δαιμόνων παραλαβόντες τὴν ἀξιολύπητον ψυχὴν αὐ-

τοῦ, μερικοὶ μὲν προάγοντες, μερικοὶ δὲ ἀκολουθοῦντες μὲ πολλὰ βάσανα θλιβερὰ 

ἐμπαίζοντες μετέφερον αὐτήν! 
 

Ἐγὼ δὲ κατὰ πολλὰ λυπηθεῖσα διὰ τὴν ἀξιολύπητον αὐτοῦ κατάστασιν ἀ-

καταπαύστως ἔκλαιον. Καὶ διὰ νὰ μὴ λησμονήσω, ἀλλὰ νὰ μνημονεύσω πάντοτε 
ἐκείνη τὴν θλιβερὰν ὥραν τοῦ θανάτου: 

 

α) Παρεκάλουν τὴν παναγίαν θεοτόκον διὰ νὰ μὲ βοηθήσῃ ἐκείνην τὴν ὥ-

ραν. 
 

β) Καθεμίαν ἑσπέραν ἐκείνη τὴν νύκτα θεωρῶν ὡς τὸ τέλος τῆς ζωῆς μου 

ἐξήταζον ἀκριβῶς τὰ ἔργα, τὰς λόγους, τοὺς λογισμοὺς ἐκείνης τῆς ἡμέρας, ἂν δὲ 

ἔπταιον, ἐν ἔργῳ ἢ λόγῳ ἢ διανοίᾳ, ἀμέσως μὲ δάκρυα ἐζήτουν τὴν συγχώρησιν 

αὐτῶν. 
 

γ) Παρομοίως ἐκείνην τὴν ἡμέραν θεωροῦσα ὡς πικρὰν ἡμέρα τοῦ θανά-

του, ἐξήταζον τὴν συνείδησίν μου τί δύναμαι καὶ τί χρεωστῶ νὰ κάμω ἐκείνην τὴν 

ἡμέραν καὶ ὥραν, καὶ ἀμέσως μὲ πολλὴν προθυμίαν ἐπροσπάθουν νὰ ἐκτελέσω 

αὐτὰ ἀνελλιπῶς. 
 

Κατὰ ταῦτα, λοιπόν, οὕτῳ καθημέραν ἐξετάζουσα ἑαυτήν μου ἐπληροφο-
ρήθῃν, ὅτι, ἂν ἐξετέλουν προθύμως καὶ ἀνελλιπῶς τὰ ἐκ τῆς συνειδήσεώς μου ἐπι-

βαλλόμενα καὶ προσταζόμενα, ἐθεώρουν νοερῶς ἐντός μου, ὅτι ἡ ψυχὴ μοῦ ἐν ἀ-

γαλλιάσει χεῖρας ἐκτείνασα ἐδοξολόγει τὸν Ὕψιστον. Τοὐναντίον δε, ἂν δὲν ἐξετέ-

λουν τὰ εἰς ἐμὲ ἐκ συνειδήσεως ἐπιβαλλόμενα καθήκοντά μου τότε ἐθεώρουν ὅτι 

ἡ ψυχή μου ὀδυρομένη καὶ ἐκτείνασα χεῖρας τῆς καὶ κλίνασα τὴν κεφαλήν της ἔ-
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κλαιε. Ἐκ τούτων ἐπληροφορήθῃν ὅτι πάντοτε χρεωστοῦμεν νὰ προσευχόμεθα 

ὡς φυσικὸν νόμον τῆς συνειδήσεώς μας καὶ νὰ μὴ ἀμελοῦμεν καθόλου τὰ ἐξ αὐτῆς 
εἰς ἡμᾶς προσταζόμενα, διὰ νὰ φανερωθῶμεν καθαροὶ καὶ ἀμόλυντοι ἔμπροσθεν 

τοῦ φοβεροῦ Βήματος τοῦ Χριστοῦ, διότι ὁ καιρὸς τοῦ θανάτου ἄδηλος. 
 

Ἐπειδὴ βλέπω πολλοὺς Χριστιανούς, ὅτι καθόλου δὲν συλλογίζονται αὐ-

τὴν τὴν φοβερὰν ὥραν τοῦ θανάτου καὶ ἀπατώμενοι, ὡς ἄφρονες, λέγουν φάγω-

μεν καὶ πίωμεν, ὅτι αὔριον θὰ ἀποθάνωμεν, καὶ οὕτῳ προσηλώσαντες ὅλον τὸν 
νοῦν καὶ τὴν καρδίαν αὐτῶν εἰς φθαρτὰ καὶ πρόσκαιρα πράγματα, σκληρύνεται 

ἡ καρδία αὐτῶν, καὶ δὲν θέλουν νὰ ἀκούσουν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, καὶ οὕτῳ ὡς 

δοῦλοι τῆς ἁμαρτίας καὶ αἰχμάλωτοι τοῦ Διαβόλου, ὡς ὁ ἄνωθι εἰρημένος ἄνθρω-

πος, αἰφνιδίως καὶ ἀμετανοήτως ἀποθνήσκουν. 
 

Ἐκτὸς αὐτῶν δὲ ἠσθανόμῃν, ὅτι ἕνας Χριστιανὸς ὁ ὁποῖος πορνεύει ἢ μοι-
χεύει ἢ μεθύσκεται ἢ βλασφημεῖ ἢ παντοιοτρόπως ζῇ μὲ ἀσωτείαν καὶ ἔχει κακὰς 

ἐπιθυμίας καὶ λέγει ἄτοπα λόγια ἢ κάμνει ἀνηθίκους ὁμιλίας, ἀπὸ τοιούτους ἀν-

θρώπους ἐξήρχετο μία βρωμερὰ δυσωδία (ὡς δυσωδία τῆς Κολάσεως) καὶ ἐμόλυ-

νε τὸν κυκλόθεν ἡμῶν ἀέρα, καὶ τόσον πολὺ ἀηδία μου ἤρχετο, ὥστε ἀμέσως ἔ-

φευγον ἐξ αὐτῶν καὶ δὲν ἤθελον νὰ ἅπτωμαι καὶ τῶν φορεμάτων αὐτῶν, καὶ συλ-

λογιζομένη τὴν εἰς ὥραν τοῦ θανάτου περιμένουσαν αὐτοὺς ἀθλίαν κατάστασιν, 

καὶ μετὰ θάνατον ὀδυνηρὰν κατάκρισιν καὶ αἰώνιον κόλασιν αὐτῶν, ἀκαταπαύ-

στως δι’ αὐτοὺς παρεκάλουν πρὸς τὸν Θεόν, διὰ νὰ φωτίσῃ καὶ ὁδηγήσῃ αὐτοὺς 

εἰς μετάνοιαν, ἐπειδὴ αὐτοὶ ἐξ ἰδίας προαιρέσεως δὲν ἠθέλουν νὰ ἀκούσουν τὸν 

λόγον τοῦ Θεοῦ, καὶ νὰ μετανοήσουν. 
 

Εἴθε, ὁ Ὑπεράγαθος Κύριος διὰ τῆς προκαταρκτικῆς Αὐτοῦ θείας Χάριτος 

ὁδηγήσῃ αὐτοὺς εἰς ὁδὸν μετανοίας. Ὅτι Αὐτοῦ ἐστὶν ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς 
τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν. 

 

† † † 

 

Κεφάλαιον ΙΘ´ 
 

Περὶ τοῦ Ἁγιορείτου μοναχοῦ Σάββα 
πῶς ἐτιμωρήθῃ ἐπειδὴ ἐγκατέλειπε 

τὴν μοναχικὴν τάξιν. 
 

«Οὐδεὶς ἐπιβαλὼν τὴν χεῖρα αὐτοῦ 

ἐπ᾿ ἄροτρον καὶ βλέπων εἰς τὰ ὀπίσω εὔθε-
τός ἐστιν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ». 

 

(Λουκ. θ´, 62) 

 
Ἐ ρ ώ τ η σ ι  ς : Εἰπὲ μοί, τέκνον μου, περὶ τοῦ Ἁγιορείτου Μοναχοῦ Σάβ-

βα, πῶς ἐτιμωρήθῃ, ὅτε ἐγκατέλειπε τὴν καλογερικὴν τάξιν; 
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Ἀ π ό κ ρ ι σ ι ς : Φόβος καὶ τρόμος κατέχει με, Πάτερ, δι’ αὐτὸ τὸ σημβεβηκὸς 

εἰς τὰς ἡμέρας ἡμῶν. Γνωρίζετε ὅτι ἡ κ. Δέσποινα, ἡ Παπαδιὰ τοῦ Παπα Παϊσίου, 
ὡς ἀδελφὴ τῆς μητρός μου εἶναι ἡ θεία μου. Αὐτὴ εἶχε ἕνα υἱὸν ὀνόματι Σάββαν. 

Αὐτὸς ὁ νέος ἐπιθυμήσας τὴν καλογερικὴν ζωὴν πρὸ τινῶν χρόνων ἐγκαταλείψας 

τὰ τοῦ κόσμου πράγματα καὶ τοὺς γονεῖς, εἶχεν ἀναχωρήσει εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος, 

καὶ ἐκεῖ ἐφύλαττε τὸν καλογερικὸν κανόνα καὶ θεαρέστως ἐπολιτεύετο. 
 

Μίαν ἡμέραν ἡ κ. Δέσποινα, διὰ τὰς βιοτικὰς ἐνασχολήσεις της βαρυνθεῖσα 
παραπονούμενη, εἶπεν: «Ἀλλοίμονον διὰ τὴν ἀφροσύνην καὶ ἀνοησίαν μου, ὅτι 

τὸν μονογενῆ μου υἱόν, τὴν παρηγοριὰν τοῦ γήρατός μου, ἔστειλα εἰς τὰ βουνὰ 

τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ μοναχή μου ὑποφέρω θλιβερὰς καὶ δεινὰς περιστάσεις τοῦ 

βίου.». 
 

Ἐγὼ δὲ εἶπον πρὸς αὐτήν: «Τοῦτο λέγεις, ὅμως δὲν ἠξεύρεις ἂν ἦτο ὁ υἱός 
σου κοντά σου πόσα δεινὰ βάσανα θὰ ὑπέφερες ἐξ αἰτίας αὐτοῦ, ἀλλὰ ἀσυλλογί-

στως λέγεις αὐτά.». Ἐνῶ δὲ ἔλεγεν αὐτὰ τὰ λόγια ἡ κυρία Δέσποινα αὐτὴν τὴν ἡ-

μέραν καὶ τὴν ἴδιαν ὥραν, κατὰ παραχώρησιν Θεοῦ, ὁ Σάββας εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος 

μεταβάλλει τὴν γνώμη τοῦ καὶ ἀποφασίζει νὰ ἀφήσῃ τὴν καλογερικὴν τάξιν καὶ 

νὰ γυρίσῃ εἰς τὸν κόσμον. Καὶ ἀμέσως ἔρχεται κοντὰ εἰς τὴν μητέρα του. 
 

Ἐκ τοῦτο μανθάνομεν, ὅτι χρεωστοῦμεν νὰ προσέχωμεν πολὺ εἰς τὰ λό-

για μᾶς καὶ δὲν πρέπει νὰ λέγωμεν ὅ,τι ἔρχεται εἰς τὸ στόμα μας. Ἐπειδὴ φαί-

νεται ὅτι ἡ κυρία Δέσποινα αὐτὰ τὰ λόγια δὲν εἶπεν ἐκ τῆς καρδίας της, ἀλλὰ ἐκ 
θλίψεώς της, στεναχωρηθεῖσα αὐτὰ εἶπε ἀδιαφόρως. Ὅμως, ἐπειδὴ ἀστοχάστως 

εἶπεν αὐτὰ τὰ λόγια, ἔγινεν αἰτία τόσων κακῶν, ὥστε ὁ υἱός της ἄφησε ἐκείνην 

τὴν καλὴν καὶ ἡσυχαστικὴν πολιτείαν καὶ ἁμαρτήσας ἦλθεν εἰς κίνδυνον νὰ χάσῃ 

τὴν ψυχήν του. 
 

Καὶ τὴν ἴδιαν ἡμέραν, ὅπου ἦλθεν ὀπίσω ὁ Σάββας ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος, ἐ-
κείνην τὴν νύκτα εἶδον τὸ κάτωθι ὄνειρο: Βλέπω εἰς τὸν ὕπνον μου, ὅτι ἔρχονται 

εἰς καιρὸν τῆς νυκτὸς τρεῖς ἄγνωστοι φοβεροὶ καὶ ἄγριοι ἄνθρωποι, καὶ μὲ πολλὴν 

θρασύτητα ἐμβαίνουν εἰς τὴν οἰκίαν τῆς θείας μου κυρίας Δέσποινας. Ἐξ αὐτῶν ὁ 

πρῶτος μὲν ἐκρατοῦσεν εἰς τὰς χεῖρας του τετράδιον καὶ κονδύλι, ὁ δὲ δεύτερος 
ἐκρατοῦσε μίαν ρομφαίαν καὶ ὁ τρίτος ἐκρατοῦσεν ἕνα ὅπλον. 

 

Αὐτοὶ οἱ τρεῖς, ὡς μεγάλως ὀργισμένοι ὄντες, μὲ πολὺν θυμὸν ἐμβῆκαν ἀμέ-

σως εἰς τὴν κάμαραν τοῦ Σάββα. Ἐγὼ δὲ ἐθαύμασα διὰ τὸ τόσον αὐστηρὸν θυμόν 

των, καὶ τοὺς ἐρώτησα λέγουσα: 
 

«Τί πταῖσμα ἔχει ὁ Σάββας, ὅτι τόσον πολὺν θυμώνετε; Καὶ μάλιστα ἐνῶ ἀ-

κόμη σήμερον ἦλθε.». 
 

Ἐκεῖνοι δὲ ἀποκριθέντες, μοῦ εἶπαν: «Ταύτην τὴν νύκτα ἔκαμε μίαν με-
γάλην ἁμαρτίαν, διὰ τοῦτο τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἀφαιρεθήσεται ἀπὸ τὸ Βιβλίον 

τῆς Ζωῆς, ἡ δὲ ψυχὴ αὐτοῦ στερηθεῖσα ἀπὸ τῆς θείας Χάριτος θὰ μείνῃ ἀνε-

νέργητος ὡς νεκρά, καὶ μετὰ θάνατον θὰ κατακριθῇ εἰς τὴν αἰώνιον Κόλα-

σιν.». 
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Ἀκολούθως δὲ ἐφανέρωσαν ὁποία ἦτο ἡ ἁμαρτία του. Ἐγὼ δὲ ἀφοῦ ἤκου-

σα κατὰ πολλὰ ἐλυπήθῃν καὶ μὲ δάκρυα παρακαλοῦσα καὶ ἐζήτουν τὴν συγχώρη-
σιν τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ. Αὐτοὶ δὲ εἶπαν: 

 

«Σὺ δὲν δύνασαι νὰ τὸν σώσῃς. Μὴ κοπιάσῃς ἐπὶ ματαίῳ.». 
 

Τὰ μεσάνυκτα εἶδον αὐτὸ τὸ ὄνειρον, καὶ ἐξύπνησα μὲ πολὺν φόβον καὶ 
τρόμον, καὶ μέχρι πρωΐας παρεκάλουν τὸν Θεὸν μὲ δάκρυα διὰ τὴν σωτηρίαν αὐ-

τοῦ. 
 

Τὴν δὲ πρωΐαν ἀμέσως ἐφώναξα τὸν Σάββαν, καὶ ἐδιηγήθην εἰς αὐτὸν τὸ 

ὄνειρόν μου, καὶ τότε αὐτὸς ἠναγκάσθῃ να μου φανερώσῃ τὴν ἁμαρτίαν του, τὴν 
ὁποίαν ἔκαμε. 

 

Μετὰ δύο ἑβδομάδας εἶδον καὶ ἄλλο ὁ ὄνειρον. Μοῦ ἐφάνῃ, ὅτι ὁ Σάββας 
ἐκρατοῦσε μέσα εἰς τὰς χεῖρας του ἕν μανδήλιον δεδεμένον καὶ ἔχον ἀρκετὰ χρυ-

σᾶ νομίσματα, μὲ πολλὴν προσοχὴν ἐκύτταζεν εἰς αὐτὸ καὶ ἔχαιρεν 
· ἔπειτα ἔλυσε 

τὸ δεδεμένον μανδήλιον καὶ ἦσαν εἰς αὐτὸ δύο εἰδῶν χρυσᾶ νομίσματα, καὶ αἴφ-
νης ἦλθαν μερικοὶ ἄγνωστοι ἄνθρωποι καὶ ἤρπασαν τὰ χρυσᾶ ἐκεῖνα ἀπὸ τὰς χεῖ-

ρας τοῦ Σάββα, καὶ τότε ὁ Σάββας μὲ πολλὴν λύπην φωνάζων ἔκλαιγε. Ἐγὼ δὲ ἀ-

κούσασα αὐτά, καὶ τοὺς στεναγμοὺς τοῦ Σάββα ἠπόρησα εἰς ἐμαυτὴν συλλογιζο-

μένη, ὅτι ὁ Σάββας ἀκόμη τώρα ἦλθε ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ πόθεν ἔχει τὰ χρυσᾶ 
αὐτά, καὶ μάλιστα αὐτὸς ἐγκατέλειπε τὰ πράγματα τοῦ κόσμου καὶ ἔγινε καλόγη-

ρος, καὶ ὁ καλόγηρος πρέπει νὰ εἶναι φιλόχριστος καὶ ὄχι φιλόχρυσος! Ἐνῶ δὲ ἐ-

συλλογιζόμῃν αὐτὰ ἀμέσως μοῦ ἐφάνῃ ἕνας λαμπρὸς ἀνὴρ καὶ εἶπεν: 
 

«Αὐτὸς ἔχει τρεῖς θανασίμους ἁμαρτίας, διὰ ταῦτα ὡς σαπημένον με-

λος ἐχωρίσθῃ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ καὶ ἠχμαλωτίσθῃ ἀπὸ τὸν 
Διάβολον, καθὼς εἶδες εἰς τὸ πρῶτον σου ὄνειρον, ἀπὸ ἐκείνους τοὺς τρεῖς 

ἀνθρώπους, ὅπου ὁ ἕνας, ὡς ὁ δήμιος ὁ ὁποῖος ἐκρατοῦσε ρομφαίαν, ἦτο ὁ 

Διάβολος. Αὐτὸς παρεκίνησεν αὐτὸν καὶ ἔπεσεν εἰς ἁμαρτίαν, καὶ ἐκεῖνος 
ὅπου ἐκρατοῦσε ὅπλον ἦτο ὁ Σατανᾶς, αὐτὸς ἐκτύπησε καὶ τὸν ἐφόνευσε, 

αὐτὸ σημαίνει, ὅτι ἐπειδὴ ἔγινε δοῦλος τῆς ἁμαρτίας καὶ αἰχμαλωτισθεὶς ἐκ 

τοῦ Διαβόλου ἔμεινεν ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν τοῦ Σατανᾶ 
· καὶ ὁ ἄλλος ὅπου ἐκρα-

τοῦσε βιβλίον καὶ κονδύλιον ἦτο ὁ φύλαξ τῆς ψυχῆς του Ἄγγελος, ἐπειδὴ 
πρὶν νὰ ἁμαρτήσῃ καὶ νὰ παραδοθῇ εἰς τὸν Σατανᾶν, ὁ φύλαξ τῆς ζωῆς του 

Ἄγγελος διεφύλαττεν αὐτόν, καὶ ἡ παντοδύναμος συνεργοῦσα θεία Χάρις 

ἐσκέπαζε αὐτόν, ἀλλ’ αὐτὸς ἀφοῦ ἡμάρτησε δὲν ἐμετανόησεν ἀμέσως, καὶ 

δὲν κατέφυγεν εἰς τὸν Χριστὸν διὰ θερμοτέρας προσευχῆς καὶ κατανύξεως, 
ἀλλὰ μᾶλλον ἠγάπησε τὰ μάταια καὶ βλαβερὰ πράγματα τοῦ κόσμου, καὶ 

ἑκουσίως παρεδόθῃ εἰς τὸν Διάβολον, καὶ ἔχασε τὴν θείαν Χάριν, καὶ διὰ 

τοῦτο ὁ φύλαξ τῆς ψυχῆς Ἄγγελος ἐχωρίσθῃ ἀπ’ αὐτὸν καὶ ἐξήλειψε τὸ ὄνο-
μα αὐτοῦ ἐκ τῆς Βίβλου τῆς Ζωῆς, καὶ αὐτὸς ὡς δοῦλος τῆς ἁμαρτίας καὶ 

αἰχμάλωτος τοῦ Διαβόλου ἔμεινεν ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν τοῦ Σατανᾶ.». 
 

Εἶδον αὐτὸ τὸ ὄνειρο καὶ ἀμέσως τὴν πρωΐαν αὐτὰ πάντα εἶπον εἰς τὴν μη-

τέρα του, ἀλλ’ ἐκείνη ὡς γνωρίζουσα ἀκριβῶς ὅτι ὁ υἱὸς τῆς δὲν εἶχε κανὲν λεπτὸν 

(δηλαδὴ χρήματα), δὲν ἐπίστευεν εἰς τοὺς λόγους μου. 
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Ἀλλὰ μετὰ ἀπὸ αὐτὰ δὲν ἐπέρασαν δέκα ἡμέραι, ὁ Σάββας ἔχασε τὸν νοῦν 

του, καὶ ἔγινεν ἔξω φρενῶν, ὥστε δὲν ἤξευρεν τί ἔκαμνε καὶ τί ἔλεγεν· καὶ τὰ χρυ-
σᾶ τὰ ὁποῖα πρότερον ἔκρυπτε καὶ δὲν ἤθελε νὰ φανερώσῃ, ἔβγαλε ἔμπροσθεν 

πολλῶν ἀνθρώπων, ἐπέταξεν αὐτὰ εἰς τὴν μητέρα τοῦ καὶ φωνάζων ἐδημοσίευ-

σεν εἰς πάντας καὶ τὴν ἁμαρτίαν τοῦ καὶ τὰ χρυσᾶ νομίσματα, καθὼς μοῦ ἐφανε-

ρώθῃ εἰς τὸ ὄνειρό μου, καὶ ἦσαν τὰ ἴδια χρυσᾶ. 
 

Τότε ἡ μήτηρ του κατανοήσασα τὰ κακὰ ἀποτελέσματα ἐκείνων τῶν ἀ-
συλλόγιστων λόγων της ὀδυνηρῶς ἔκλαιε, καὶ διὰ νὰ σώσῃ τὸν υἱόν της ἐκ τῆς ἀ-

ξιολυπήτου καταστάσεως ἔκαμνε παρακλήσεις, ἐπήγαινεν εἰς Μοναστήρια καὶ ἔ-

καμνεν πολλὰς εὐχὰς καὶ πεντάκις ἐδιαβάσθῃ ἐπ’ αὐτὸν τετραευαγγέλιον, ἀλλὰ 

καθόλου δὲν τὸν ὠφέλησαν, ἐπειδὴ ἔπρεπε νὰ σηκωθῇ πάλιν ἀπὸ τὸ μέρος ἐκεῖνο 
ὅπου ἔπεσε, δηλαδὴ δι’ ἐκείνης διὰ τῆς ὁποίας ἐφανερώθῃ ἡ μεταβολὴ τῆς διανοί-

ας καὶ ἡ πτῶσις αὐτοῦ. Δι’ αὐτὸ πάντοτε θερμῶς παρεκάλουν τὸν Θεὸν περὶ τῆς 

σωτηρίας αὐτοῦ. Δόξα εἰς τὸν Παντοδύναμον Σωτῆρα καὶ ἐλευθερωτὴν τῶν ψυ-

χῶν ἡμῶν, ὅτι δὲν παρέβλεψε τὴν ταπεινὴν δέησίν μου, ἀλλ’ ἐφώτισεν αὐτὸν καὶ 
ἠλευθέρωσεν ἐκ τῆς ἐξουσίας καὶ αἰχμαλωσίας τοῦ Σατανᾶ, καὶ μετανοήσας πάλιν 

ἀνεχώρησεν εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος, καὶ ἐκτελεῖ τὸν κανόνα τῆς μετανοίας του. 
 

Εἴθε ὁ Θεὸς πάντας ἡμᾶς νὰ διαφυλάξῃ ἀβλαβεῖς ἐκ τῶν ποικίλων παγίδων 

τοῦ Διαβόλου, τὴ Αὐτοῦ θείᾳ Χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ, πάντοτε νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς 

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 

 

† † † 

 

Κεφάλαιον Κ´ 
 

Περὶ τῶν ποικίλων θλίψεων, ἀσθενειῶν, 

συκοφαντιῶν, διωγμῶν καὶ δεινῶν 
περιστάσεων τῆς Ὁσίας Φωτεινῆς 

καὶ ἡ ἐν ὀνείρῳ παρηγορία τῆς Θεοτόκου. 
 

«Πολλαὶ αἱ θλίψεις τῶν δικαίων, 

καὶ ἐκ πασῶν αὐτῶν ῥύσεται αὐτοὺς ὁ Κύ-

ριος». 
 

(Ψαλμ. λγ´, 20) 
 

«Εἰ παιδείαν ὑπομένετε, ὡς υἱοῖς ὑ-
μῖν προσφέρεται ὁ Θεός». 

 

(Ἑβρ. ιβ´, 7) 

 

Ἐ ρ ώ τ η σ ι ς : Εἰπὲ μοί, τέκνον μου, εἰς καιρὸν θλίψεων, ἀσθενειῶν καὶ 
ἄλλων δεινῶν περιστάσεων, πῶς ἔχεις; Καὶ ποίαν παρηγορίαν ἔχεις; 

 

Ἀ π ό κ ρ ι  σ ι ς : Πνευματικέ μου Πάτερ, σήμερον (10 Ἀπριλίου, 1780) ὡς ἔ-

χουσα ἡμέραν γεννήσεώς μου εἴκοσι ἐννέα (29) ἔτη ἐπέρασαν ὡσεὶ σκιαὶ καὶ ἐμα-
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ταιώθησαν ὡσὰν ὄνειρα τῆς νυκτός. Συλλογίζομαι τὴν ἀθλίαν μου κατάστασιν, 

ὅτι ἐγεννήθῃν ὡσὰν σκώληξ τῆς γῆς, γῆ καὶ σποδὸς καὶ ὡς οὐδὲν ἤμῃν, ἀλλ’ ὁ Παν-
άγαθος Θεός, διὰ τὴν ἄκραν Αὐτοῦ ἀγαθότητα ἐξ ἁπαλῶν ὀνύχων, ἐξελέξατο καὶ 

ἐφώτισέ μὲ διὰ τῆς θείας Αὐτοῦ Χάριτος καὶ διεφύλαξε καὶ ἠλευθέρωσέ μὲ ἐκ τῶν 

ποικίλων παγίδων καὶ πειρασμῶν τοῦ Διαβόλου, καὶ ὡδήγησέ μὲ εἰς λιμένα θείου 

Αὐτοῦ Θελήματος. 
 

Γνωρίζεις ἀκριβῶς, Πάτερ, ὅτι ἐκτὸς τῶν ποικίλων πόνων καὶ πειρασμῶν 
τοῦ Διαβόλου ἀπὸ χρόνων μέχρι σήμερον ὑποφέρω τρεῖς ἀθεραπεύτους φοβερὰς 

ἀσθενείας. Ἐξ αὐτῶν δὲ ἡ μία εἶναι: 
 

α) Αἱ χεῖρες καὶ οἱ πόδες μου μένουν ἀναίσθητοι καὶ ἀνενέργητοι, τότε, ὡς 

μισοπεθαμένη καὶ ἄταφος, μένω ὡς νεκρὰ τίς κατάκοιτος. 
 

β) Ὅλον τὸ σῶμα μοῦ καὶ πάντα τὰ μέλη μου ὑποφέρουν πόνους καὶ ὀδύ-

νας δριμυτάτας, ὁ νοῦς μου θολώνεται καὶ ἡ καρδία μοῦ ταράττεται, καὶ τότε λι-

ποθυμῶ καὶ πλαγιάζω βασανιζόμενη. 
 

γ) Εἰς διάστημα ἑνὸς λεπτοῦ αἰσθάνομαι τόσον πολὺ βάρος καὶ μεγάλην 

στενοχωρίαν, ὥστε ἔρχομαι εἰς κίνδυνον θανάτου, καὶ νομίζω ὅτι θὰ παραδώσω 

τὴν ψυχήν μου. 
 

Κατὰ συνέπειαν καὶ τὰ ποικίλα βάσανα αὐτῶν τῶν τριῶν ἀσθενειῶν ἀδύ-

νατον νὰ ἐκφράσω πρεπόντως. Αὐταὶ αἱ ἀσθένειαι ἀλλεπαλλήλως κατὰ συνέπει-
αν ἔρχονται ἐπάνω μου, ἀλλ’ ἅμα περάσουν, μετὰ μίαν ὥραν, δὲν αἰσθάνομαι κα-

νένα πόνον καὶ ὀδύνην, ἀλλ’ ἀναλαμβάνω τὴν ἄκραν καὶ τελείαν ὑγείαν μου. 
 

Ἐκτὸς τῶν ἀσθενειῶν μου, οἱ ἔξωθεν πειρασμοὶ τοῦ Διαβόλου καὶ τῶν πο-

νηρῶν ἀνθρώπων καθόλου δὲν ἔπαυσαν, ἀλλὰ πάντες οἱ Χριστιανοὶ καὶ τὰ ἄλλα 

ἔθνη τῆς πόλεως ἐξήγειραν μέγαν διωγμὸν κατ’ ἐμοῦ, καὶ ἔκαμαν ποικίλας συκο-
φαντίας διὰ νὰ μὲ ἐξορίσουν ἀπὸ τὴν πόλιν μας. Μερικοὶ ἄγριοι ἐβλασφήμουν καὶ 

ἐκατηγόρουν καὶ ἔλεγον πολλὰ ἄσχημα λόγια κατ’ ἐμοῦ, αὐτὰ δὲ πάντα ἔκαμνον 

διὰ νὰ παύσω καὶ νὰ μὴν διδάσκω τὰς γυναῖκας τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ. Τοιουτοτρό-
πως ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν πολλοὶ πειρασμοὶ καὶ αἱ θλίψεις περικύκλωσάν με, ὥστε 

ὡς φρικτὴ ἀνεμοζάλη καὶ ὡς ἄγρια κύματα θαλάσσης ἐκάλυψάν με. Ἀλλὰ κατὰ 

τὸν λόγον τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου, λέγοντος: «Ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε 
· 

τοῦτο γὰρ τὸ θέλημα Θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ εἰς ἡμᾶς.» (Α´ Θεσσ. ε´, 18). 
 

Ταῦτα πάντα ὑπομένουσα μετὰ χαρὰς καὶ ἀγαλλιάσεως ηὐχαρίστουν εἰς 
τὸν Θεόν. Ἀλλ’ ἐν ταυτῷ ἐξετάζουσα τὴν συνείδησίν μου εἰς ἐμαυτὴν συλλογιζομέ-

νη ἔλεγον: «Μήπως διὰ τὸ ἀναρίθμητον πλῆθος τῶν ἁμαρτιῶν καὶ τῶν παραπτω-

μάτων μου αὐτὰ μοῦ συμβαίνουν, ὥστε ὡς βαρὺ φορτίον ἐβαρύνθησαν ἐπ’ ἐμὲ 

καὶ ὡς πικρὰ φάρμακα ἐφαρμάκευσαν τὸ σῶμα μου; Καὶ ὡς προοίμια τῆς αἰωνίου 
Κολάσεως ἐνταῦθα ἤρχισαν νὰ μὲ τιμωρήσουν; Ἢ διὰ τὴν πώρωσιν καὶ σκληρό-

τητα τῆς καρδίας μου ὁ πανάγαθος Θεὸς δι’ αὐτῶν θέλει νὰ μὲ φέρῃ εἰς μετάνοιαν;  

Ἢ δι’ αὐτῶν θέλει ὁ Κύριος νὰ μὲ διδάξῃ τὴν πικρότητα τῆς ἁμαρτίας, διὰ νὰ μετα-

βάλλῃ αὐτὰ εἰς τὴν γλυκύτητα τῆς ἀρετῆς; Ἢ κατὰ παραχώρησιν τοῦ Θεοῦ γίνο-

νται αὐτά, διὰ νὰ διορθώσω τὴν διαγωγήν μου, ἢ κατὰ τὴν ὑπερβάλλουσαν πρὸς 

ἐμὲ ἄκραν ἀγάπην Αὐτοῦ ὁ Οὐράνιος Πατήρ μου παιδεύει μὲ ἶνα κἀγὼ μετέχω τῆς 

ἁγιωσύνης καὶ υἱοθεσίας Αὐτοῦ; Ἢ ὁ γλυκύτατός μου Ἰησοῦς δοκιμάζων τὴν πί-
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στιν μου θέλει δι’ αὐτῶν, ὡς συμπάσχουσα καὶ μετέχουσα τῶν θείων Παθημάτων 

Αὐτοῦ, νὰ ἀξιωθῶ νὰ συνδοξασθὼ καὶ συμβασιλεύσω σὺν Αὐτῷ; Ἐνθυμούμενη δὲ 
το του Προφητάνακτος Δαβίδ, ὅτι «θλίψεις καὶ ἀνάγκαι εὕροσάν με 

· αἱ ἐντο-

λαί σου μελέτη μου.» (Ψαλμ. ριθ´, 143), καὶ πάλιν· «καὶ ἐπικάλεσαί μὲ ἐν ἡ-

μέρᾳ θλίψεώς σου, καὶ ἐξελοῦμαί σε, καὶ δοξάσεις με.» (Ψαλμ. μθ´, 15), ὀλόνυ-

κτα ἐπροσηυχόμην θερμῶς, ἐπικαλουμένη τὴν ἄνωθεν βοήθειαν τῆς θείας Αὐτοῦ 
Χάριτος. 

 

Μετὰ δὲ αὐτὴν τὴν προσευχήν μου νυστάξασα, ὀλίγον ἐκοιμήθῃν, καὶ εἶδον 

αὐτὸ τὸ ὄνειρον, δηλαδὴ εὑρέθῃν μέσα εἰς ἕν ὡραιότατον καὶ φωτεινότατον οἶ-

κον, καὶ εἶδον μίαν ὡραιοτάτην καὶ φωτεινοτάτην καὶ εὔμορφον Γυναῖκα (δηλα-

δὴ τὴν Παναγίαν Θεοτόκον ὑπέραγνον Μαρίαν), ἡ Ὁποία ἐκρατοῦσε εἰς τὰς ἀγκά-
λας Της ὡς ἕν ὡραιότατον Παιδίον, τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, καὶ τὸ πρό-

σωπον Αὐτοῦ ἔλαμπεν ὡς ὁ ἥλιος. Ἅμα εἶδον αὐτὴν τὴν θαυμαστὴν θεωρίαν συν-

εσχέθῃν ἀπὸ θεῖον φόβον καὶ χαρὰν ἀνεκλάλητον, θαυμάσασα δὲ ἐν ταυτῷ τὴν 

ὡραιότητα καὶ τὴν λαμπρότητα τοῦ Παιδιοῦ κατεφλέχθῃ ἡ καρδία μοῦ ἐκ τῆς θεί-
ας ἀγάπης Αὐτοῦ, καὶ ἀμέσως ἥρπασα Αὐτὸ καὶ κρατοῦσα εἰς τὰς ἀγκάλας μου ἀ-

καταπαύστως ἐπροσκύνουν Αὐτό, καὶ ἔλαμψεν ἐπάνω μου τὸ ἀναλλοίωτον Φῶς 

τῆς Θεότητος Αὐτοῦ καὶ σχεδὸν ὡσεὶ μίαν ὥραν ἐκράτουν εἰς τὰς ἀγκάλας μοῦ 
καὶ ἀκαταπαύστως ἐπροσκύνουν καὶ ἐλάτρευον Αὐτό, καὶ δὲν ἤθελον νὰ δώσω 

εἰς τὴν Μητέρα Αὐτοῦ. Ὅμως ἡ Παναγία Θεοτόκος ἥρπασεν Αὐτὸ ἀπὸ τὰς ἀγκά-

λας μοῦ καὶ ἐρωτᾷ μου, λέγουσα: «Σὺ κατὰ ἀλήθειαν ἀγαπᾷς Αὐτὸ τὸ Παιδί-

ον;». Ἐγὼ δὲ εἶπα: «Ναὶ κατὰ ἀλήθειαν πολὺ Τὸ ἀγαπῶ καὶ ἀπὸ τὴν ἀγάπην 
Αὐτοῦ ἀναφλέγεται ἡ καρδία μου.». 

 

Αὐτὴ δὲ πάλιν μοῦ λέγει: 
 

«Ἄν κατ’ ἀλήθειαν ἀγαπᾷς Αὐτό, νὰ φυλάσσῃς τὰς ἐντολὰς Αὐτοῦ, 

καὶ νὰ μὴν ἀκούσης ἐκεῖνα τὰ λόγια τὰ ὁποῖα δὲν ὠφελοῦν τὴν ψυχήν σου, 

καὶ νὰ γνωρίσῃς πόσον βλάπτουν τὴν ψυχήν σου ἐκεῖνοι οἱ μάταιοι διαλογι-

σμοὶ καὶ ταραχαί, καὶ ἂν ἄλλην φορὰν κάμνεις αὐτὰς τὰς ματαίας σκέψεις 
καὶ ὑποψίας δὲν θὰ ἰδῇς τὸ πρόσωπον Αὐτοῦ. Σύ, λοιπόν, νὰ μιμηθῇς τὴν τα-

πεινοφροσύνην, τὴν πραότητα, τὴν ὑπομονήν, τὴν μακροθυμίαν, τὴν ἀνεξι-

κακίαν Αὐτοῦ καὶ τὰ φρικτὰ Αὐτοῦ Πάθῃ, ἵνα ἀξιωθῇς νὰ ἴδῃς καὶ τὴν λα-
μπρότητα τῆς Ἀναστάσεως Αὐτοῦ.». 

 

Αὐτὰ τὰ θεῖα λόγια ἀκούσασα κατενύχθην, καὶ εἶπα: 
 

«Ναι, Κυρία μου, Ὑπεραγία Θεοτόκε ὑπακούῳ μέχρι θανάτου εἰς τὸ 
ἅγιον Θέλημα τοῦ ἀγαπητοῦ Υἱοῦ Σου, συγχώρησον τὰς ἁμαρτίας μου, ἐνδυ-

νάμωσόν μὲ ἵνα μέχρι τέλους ὑπομένω τὰς θλίψεις ταύτας.». 
 

Αὐτὰ λέγουσα ἀμέσως προσπάθησα πάλιν νὰ λάβω τὸ Παιδίον καὶ ἐξυπνί-

σθην, καὶ ἠσθάνθῃν ὅτι ὁ νοῦς μου ἦτο πεφωτισμένος καὶ ἡ καρδία μου ἦτο πε-

πληρωμένη ἀπὸ ἀνεκφράστου χαρᾶς καὶ πνευματικῆς ἀγαλλιάσεως. 
 

 

† † † 
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Κεφάλαιον ΚΑ´ 
 

Περὶ τῆς παρηγορίας τῆς Ὁσίας Φωτεινῆς 

εἰς καιρὸν τῶν θλίψεων, δια τῶν Ἁγίων 

Γραφῶν καὶ δια τοῦ Σταυροῦ. 
 

«Εἰ ἀγαθοποιοῦντες καὶ πάσχοντες 
ὑπομενεῖτε, τοῦτο χάρις παρὰ Θεῷ. εἰς τοῦ-

το γὰρ ἐκλήθητε, ὅτι καὶ Χριστὸς ἔπαθεν 

ὑπὲρ ὑμῶν, ὑμῖν ὑπολιμπάνων ὑπογραμ-
μὸν ἵνα ἐπακολουθήσητε τοῖς ἴχνεσιν αὐ-

τοῦ». 
 

(Α´ Πέτρ. β´, 20-21) 

 

Ἐ ρ ώ τ η σ ι  ς : Εἰπὲ μοί, τέκνον, πῶς ὑπομένεις τὰς θλίψεις καὶ πῶς πα-

ρηγορεῖσαι; 
 

Ἀ π ό κ ρ ι  σ ι  ς : Μετὰ ταῦτα ἐγένετο μέσα εἰς αὐτὸ τὸ ἔτος (1809) ἐπληθύν-

θησαν οἱ καθ’ ἡμῶν διῶκται καὶ ἐπολέμουν παντοιοτρόπως, μὲ συκοφαντίας, μὲ 
αἰσχρολογίας καὶ βλασφημίας καὶ ὀνειδισμοὺς καὶ κατηγορίας, καὶ προσεπάθουν 

ἢ νὰ φονεύσουν ἢ νὰ ἐξορίσουν ἀπὸ τὴν πατρίδα μας, καθὼς γνωρίζεις, Πάτερ, ἡ-

μεῖς δὲ χαίροντες καὶ εὐχαριστοῦντες ἐν παντί, ηὐχόμεθα πάντοτε διὰ τοὺς μισοῦ-

ντας καὶ καταδιώκοντας ἡμᾶς νὰ συγχωρήσῃ αὐτοὺς ὁ Θεὸς καὶ νὰ ὁδηγήσῃ εἰς 
μετάνοιαν. Ἐν τούτοις μετὰ τὴν προσευχὴν ἀρχίσαμεν νὰ μελετῶμεν τὰ γλυκύτα-

τα λόγια τῶν ἁγίων Γραφῶν, καὶ ἦτο κοντά μας ἕνας εὐλαβὴς Χριστιανὸς ὀνόματι 

Ἀβραάμ, καὶ μὲ πολλὴν προσοχὴν καὶ εὐλάβειαν ἤκουε τὰ θεῖα λόγια. Αἴφνης μέσα 
εἰς τὸ δωμάτιόν μας αἰσθανόμεθα μίαν ἀνεκλάλητον πανεύοσμον εὐωδίαν. Λοι-

πόν, θαυμάζοντες ἐκζητοῦμεν καὶ ἐρευνοῦμεν ὅλα τὰ μέρη τῆς οἰκίας ἡμῶν διὰ νὰ 

γνωρίσωμεν ἀκριβῶς, ὅτι πόθεν προέρχεται αὐτὴ ἡ πανεύοσμος εὐωδία, ἀλλὰ δὲν 

ἠμπορέσαμεν νὰ εὕρωμεν κανὲν σημεῖον. Καὶ εἶχον ἕνα Σταυρὸν κρεμασμένο εἰς 
τὸν τράχηλόν μου καὶ ἀναφλεγομένη ἐκ τῆς ἀγάπης του δι’ ἡμᾶς Σταυρωθέντος 

Χριστοῦ, πολλάκις ἐκράτουν καὶ ἐπροσκύνουν αὐτὸν θερμῶς. Λοιπόν, δι’ αὐτὴν 

τὴν αἰτίαν ἐκράτουν αὐτὸν διὰ νὰ προσκυνήσω, καὶ προσέχουσα βλέπω, ὅτι αὐτὴ 

ἡ πανεύοσμος εὐωδία ἐβγαίνει (ἐξέρχεται) ἀπὸ τὸν Σταυρόν, καὶ πληρώνει τὴν 

οἰκίαν ἀνεκφράστου τινὸς εὐωδίας. 
 

Ἐκ τούτου δὲ ἐπληροφορήθημεν, καθὼς ἐπὶ Μωϋσέως διὰ τῆς ράβδου τοῦ 

Μωϋσέως οἱ Ἰσραηλῖται ἐλευθερώθησαν ἐκ τῶν θλίψεων καὶ δουλειᾶς τῶν Αἰγυ-

πτίων καὶ ἀβρόχως ἐπέζευσαν τὴν Ἐρυθρὰν Θάλασσαν, καὶ πάλιν δι’ αὐτῆς τῆς 

ράβδου, ὡς τύπου τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ἐγλυκάνθησαν τὰ πικρὰ ὕδατα τῆς Μερ-
ράς, καὶ ἐκ πέτρας ἀνέβλυσαν ζωηρὰ ὕδατα. Παρομοίως καὶ τώρα, τὴ δυνάμει τοῦ 

Σταυρωθέντος Χριστοῦ, διὰ τοῦ Σταυροῦ ἐλευθερούμεθα ἐκ τῶν δεινῶν περι-

στάσεων, ἐν ταῖς θλίψεσι παρηγορούμεθα, ἕν στεναχωρίαις καὶ ἀνάγκαις ἡσυχά-
ζομεν, αἱ λῦπαι καὶ αἱ ταραχαὶ μᾶς εἰς χαρὰν μεταβάλλονται, καὶ ἐλευθερωθέντες 

ἐκ τῆς βρωμερᾶς δυσωδίας τῆς ἁμαρτίας πληρούμεθα τῆς εὐωδίας τῆς ἀρετῆς καὶ 

τῆς θείας Χάριτος. Τελευταῖον, ὅταν ἐνθυμούμεθα τὰ φρικτὰ Πάθη καὶ τὸν Σταυ-

ρικὸν θάνατον τοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡμεῖς ἐξ ἀγάπης Αὐτοῦ καταφλεγόμενοι, προθύ-
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μως ὑπομένωμεν τὰς θλίψεις, τοὺς διωγμούς, τὰς συκοφαντίας, τὰς ἀσθενείας, 

τὴν πτώχειαν καὶ ἄλλας δεινὰς περιστάσεις διὰ νὰ μετέχωμεν τῶν Παθημάτων 
Αὐτοῦ. «Σταυρὸς γὰρ ἐστὶ ὁ φύλαξ τῆς Ἐκκλησίας, Σταῦρος πιστῶν ἡ δόξα 

καὶ στήριγμα, καὶ τῶν Δαιμόνων τὸ τραῦμα.». 
 

Μετὰ δὲ δύο μῆνας εἰς τὸ ρεῦμα τῆς πατρίδος πλύνουσα τὰ ρυπαρὰ ἐνδύ-

ματά μας ὡς κουρασμένη ἐκ τῶν κόπων τῆς πλύστρας, ὥραν μεσημερίου, ἐπέ-

στρεψα εἰς τὴν οἰκίαν μας, καὶ ἐνῶ ἐκαθήμῃν ἐνύσταξα καὶ ἐκοιμήθῃν, καὶ βλέπω 
εἰς τὸ ὄνειρόν μου ἕνα ἀσπρογένειον ὡραῖον καὶ λαμπρὸν γέροντα, καὶ ἔβγαλε τὸν 

εἰς τὸν τράχηλόν μου κρεμασμένον Σταυρὸν καὶ κρατήσας τὸν Σταυρὸν εἰς τὰς 

χεῖρας του, μοῦ εἶπε: «Λάβε τὸν Σταυρὸν τοῦτον εἰς τὸ στόμα σου, ἵνα δοκιμά-

σῃς καὶ γνωρίσῃς τὴν γλυκύτητα αὐτοῦ.». 
 

Ἐγὼ δὲ ἔβαλον τὸν Σταυρὸν εἰς τὸ στόμα μοῦ καὶ γευσαμένη τὴν γλυκύτη-
τά του, ἐθαύμασα τὴν ἀξιόλογον γλυκύτητα αὐτοῦ, καὶ εἶπα: 

 

«Ὦ, πόσον εἶναι γλυκύτατατος αὐτὸς ὁ Σταυρός, ἕκαστος Σταυρὸς ἔ-

χει αὐτὴν τὴν γλυκύτητα;». 
 

Ὁ δὲ σεβάσμιος γέρων ἐκεῖνος, μοῦ εἶπε: 
 

«Ἕκαστος Χριστιανὸς κατὰ τὴν προαίρεσίν του, κατὰ τὴν εἰς Χρι-

στὸν πίστιν καὶ ἀγάπην του αἰσθάνεται τὴν γλυκύτητα τοῦ Σταυροῦ, ὁ δὲ 

ἄπιστος καὶ μὴ ἀγαπῶν τὸν Χριστόν, ὡς πικρίαν καὶ μωρίαν θεωρεῖ τὸν Τί-
μιον Σταυρὸν τοῦ Χριστοῦ.». 

 

Ἐγὼ δὲ θαυμάσασα τὴν ὡραιότητα καὶ λαμπρότητα τοῦ γέροντος καὶ τὴν 

γλυκύτητα τοῦ Σταυροῦ, ἐξυπνίσθην καὶ τὸ στόμα μου ἀκόμη εἶχεν ἐκείνην τὴν 

γλυκύτητα, καὶ ἡ καρδία μου ἦτο γεμάτη ἀπὸ χαράν. 

 

† † † 

 

Κεφάλαιον ΚΒ´ 
 

Ἡ Φωτεινὴ θαυμασίως δι’ ἀποκαλύψεως 

διδάσκεται ὅτι εἰς καιρὸν θλίψεων 

χρεωστούμεν νὰ εὐχαριστοῦμεν τῷ Θεῷ. 
 

«Ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε· τοῦτο γὰρ 

θέλημα Θεοῦ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ εἰς ὑμᾶς». 
 

(Α´ Θεσ. ε´, 18) 
 

«Ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἕξετε· ἀλλὰ 
θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον». 

 

(Ἰωάν. ις´, 33) 

 

Ἐ ρ ώ τ η σ ι ς : Φράσον μοί, τέκνον μου, πῶς ἐδιδάχθῃς δι’ ἀποκαλύψεως 
περὶ τῶν θλίψεων καὶ ἀσθενειῶν σοῦ τὰς ὁποίας ὑπομένεις; 
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Ἀ π ό κ ρ ι σ ι ς : Μετὰ ἀπὸ αὐτά, σεβάσμιε Πάτερ, εἰς τὸ ὄνειρόν μου πάλιν εἶ-

δα ἕνα φωτεινὸν καὶ λαμπρὸν Ἱερέα καὶ ἦτο στολισμένος λαμπρῶς μὲ ὅλην τὴν ἱε-
ρατικὴν στολήν, ὁ ὁποῖος προσῆλθε κοντά μου καὶ εἶπεν εἰς ἐμένα: 

 

«Τί στέκεσαι; Ἀκόμη τί περιμένεις, διότι ἐγγίζει τὸ τέλος τῆς ζωῆς 

σου. Ἡ ἀσθένειά σου ἡμέραν παρ’ ἡμέραν χειρότερα γίνεται. Ἑτοίμασε τὴν 

λαμπάδα σου, μετάλαβε τῶν Ἁγίων Μυστηρίων τοῦ Παναγίου Σώματος καὶ 

τοῦ Τιμίου Αἵματος τοῦ Χριστοῦ, διότι ἔρχεται ὁ παρὰ πάντας ὡραῖος Νυμ-
φίος σοῦ νὰ ἐξέλθῃς εἰς ἀπάντησιν Αὐτοῦ.». 

 

«Ναι, Πάτερ Ἅγιε, ἡ ταπεινὴ δούλη σου πάντοτε φροντίζουσα διὰ τὴν αἰφ-

νίδιον ὥραν τοῦ θανάτου συχνάκις μεταλαμβάνω τῶν Ἁγίων Μυστηρίων.». 
 

Ὁ δὲ Ἱερεύς: 
 

«Πρέπει νὰ κοινωνήσῃς καὶ σήμερον.». Καὶ κρατῶν τὸ Ἅγιον Ποτήριον, εἶ-

πε: 
 

«Μετὰ φόβου Θεοῦ, πίστεως καὶ ἀγάπης προσέλθετε. Μεταδίδοταί 

σοὶ τὴ δούλη τοῦ Θεοῦ Φωτεινὴ τὸ Πανάγιον Σῶμα καὶ τὸ Τίμιον Αἷμα τοῦ 

Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν 

σου, καὶ εἰς ζωὴν αἰώνιον.». 
 

Καὶ μετέδωσέ μοὶ τῶν Ἁγίων Μυστηρίων, καὶ ἀμέσως ἐξυπνίσθην, καὶ ἠσ-

θάνθῃν ἐν ἐμοὶ μεγάλην χαρὰν καὶ δύναμιν καὶ ἐκ τούτου ἐγνώρισα ὅτι πλησιάζει 

τὸ τέλος τῆς ζωῆς μου. Ἐν τούτοις δὲ παρετήρουν ὅτι ἡμέραν παρ’ ἡμέραν καὶ ἡ 
ἀσθένειά μου ἐγένετο χειρότερα, ἐγὼ δὲ κατὰ τὴν θείαν ἐντολὴν εὐχαρίστως πά-

ντα ὑπομένουσα ἐδοξολόγουν τὴν πάνσοφον οἰκονομίαν τοῦ Ὑψίστου, καὶ ἐσυλ-

λογιζόμῃν περὶ τῆς ἀσθενείας μου ὅτι καθὼς πάλαι συνέβῃ εἰς τὸν μακάριον Ἰώβ, 

τὰ αὐτὰ συμβαίνουν καὶ εἰς ἐμὲ τὴν ταπεινήν. «Εἴη τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου εὐλογη-
μένον, ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος.». (Ἰὼβ α´, 21 | Θ. Λειτουργία Ἁγ. Ἰωάν. 

Χρυσ.). 
 

Μετὰ τοῦτο, ἐν ἐκστάσει ἔγινα, καὶ εἶδον ὅτι ἦλθον δύο φωτεινοὶ καὶ λα-

μπροὶ ἄνδρες, ἐξ αὐτῶν ὁ ἕνας μὲν ἦτο μαυρογένειος, ὁ δὲ ἄλλος ἦτο νέος, καὶ ἠρώ-

τησαν ἐμένα λέγοντες: 
 

«Τί εἶδος ἀσθενείας ἔχεις; Καὶ ποῖα μέλη τοῦ σώματός σου πονοῦν;». 
 

Ἐγὼ δὲ εἶπα πρὸς αὐτούς: 
 

«Εἰς κανένα μέλος τοῦ σώματός μου δὲν ἔχω πόνους, ἀλλ’ ὅλον τὸ σώμά 

μου ἀσθενεῖ. Τί πρέπει νὰ κάμω;». 
 

Ἐκεῖνοι δε, μοῦ εἶπαν: «Εἶναι μερικοὶ ἀσθενεῖς καὶ ἄρρωστοι καὶ πλησιάζει 

ὁ θάνατος αὐτῶν, ἀλλὰ μὴ ἔχοντες σωστὰς τὰς φρένας τῶν καὶ ἀδυνατοῦν· δὲν 

γνωρίζουν τὴν ἀσθενικὴν κατάστασίν των καὶ θέλουν νὰ σηκωθοῦν ἀπὸ τὸ στρῶ-

μα αὐτῶν καὶ νὰ περιπατήσουν καὶ νὰ τρώγουν, ἀλλ’ ἀμέσως ἀποθνήσκουν. Καὶ 
ὅσοι βλέπουν, λέγουν, ὅτι αὐτὴ ἡ κατάστασις προμηνύματα τοῦ θανάτου εἶναι. Ὡ-

σαύτως καὶ ἡμεῖς ἀκριβῶς γνωρίζομεν, ὅτι ἡ δική σου ἀσθένεια βαρυτάτη καὶ ἀ-

νυπόφερτος εἶναι, ἔχεις δριμυτάτους πόνους, ἀλλὰ σὺ εὐχαριστοῦσα εἰς τὸν Θεὸν 
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ἐν χαρᾷ ὑπομένεις καὶ νικᾷς τὸν Διάβολον, καὶ διὰ νὰ τὰ κρύψῃς ἀπὸ τοὺς ἀνθρώ-

πους, λέγεις ὅτι δὲν ἔχεις πόνους.». 
 

Τότε καὶ ἐγὼ παρακάλεσα εἰς αὐτοὺς διὰ νὰ μὲ διδάξουν τὰ δέοντα καὶ τί 

πρέπει νὰ κάμνω. Τότε αὐτοὶ ἤρχισαν νὰ διδάσκουν ὡς κάτωθι φαίνεται: 
Α 

«Ὁ Θεός, ὁ πάνσοφος κυβερνήτης τοῦ παντὸς καὶ φιλόστοργος Πατὴρ τῶν 
πιστῶν Αὐτοῦ δούλων, θέλει ἵνα πάντες γνωρίζουν τὴν ἀλήθειαν καὶ νὰ σωθοῦν, 

καὶ ὡς παντογνώστης κατὰ τὴν ὑπὲρ νοῦν Αὐτοῦ σοφίαν, γνωρίζει ἀκριβῶς τὸν 

καθένα ἄνθρωπον καὶ διὰ τὴν σωτηρίαν τοῦ τὸ συμφέρον ἀπονέμει εἰς αὐτόν, ὑ-

γείαν ἢ ἀσθένειαν. Διὰ τοῦτο, παραγγέλει διὰ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, λέγων 
· «Ἐν 

παντὶ εὐχαριστεῖτε 
· τοῦτο γὰρ θέλημα Θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ εἰς ὑμᾶς.». 

 

Λοιπόν, ὅποιος Χριστιανός, ὅταν ἀσθενήσῃ, εὐχαρίστως ὑπομένῃ καὶ δοξά-

ζῃ τὸν Θεόν, καὶ τὰ περὶ τῆς ὑγείας καὶ σωτηρίας του ἐλπίζων ἀπὸ τὸν Θεὸν παρα-

τίθησιν ἑαυτὸν εἰς Αὐτὸν καὶ εὔχεται διὰ νὰ γένηται τὸ ἅγιον καὶ τέλειον Θέλημα 

Αὐτοῦ, τότε καὶ ὁ Θεὸς δέχεται τὴν καλὴν προαίρεσιν αὐτοῦ, καὶ ἡ προαιώνιος Σο-

φία τοῦ Θεοῦ, ὁ Ἰησοῦς Χριστός, τὸν φωτίζει καὶ χορηγεῖ εἰς αὐτὸν δύναμιν καὶ ὑ-

πομονήν, καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα παρηγορεῖ καὶ χαροποιεῖ αὐτὸν ἐν ταῖς θλίψεσι καὶ 

στενοχωρίαις. ἐν ταυτῷ δὲ καθαρίζει αὐτὸν ἀπὸ τὰς ἁμαρτίας του, καὶ τὰς αἰτή-
σεις αὐτοῦ ἀναπληροῖ πρὸς τὸ συμφέρον αὐτοῦ. 

 

Ὅμως, ἂν τίς ἀσθενῶν γογγύζῃ κατὰ τοῦ Θεοῦ, καὶ μὴ συλλογιζόμενος ὅτι 

διὰ τὸ συμφέρον καὶ διὰ τὴν αὐτοῦ σωτηρίαν ἐπῆλθεν εἰς αὐτὸν αὐτὴ ἡ ἀσθένεια, 

δυσαρεστεῖται καὶ δὲν ἔχει ὑπομονήν, καὶ δὲν ἐνθυμῆται ὅτι ἴσως ὁ Θεὸς διὰ τῆς 

ἀσθενείας αὐτῆς προσκαλεῖ αὐτὸν εἰς μετάνοιαν, καὶ δὲν θέλῃ νὰ μετανοήσῃ καὶ 
νὰ ἐξομολογηθῇ, τότε ἡ ἀσθένειά του περισσεύει καὶ γίνεται ὡς προοίμιον τῆς αἰ-

ωνίου Κολάσεως. 
 

Ἐκτὸς αὐτῶν νὰ γνωρίσῃς ἀκριβῶς, ὅτι εἰς τὸν κόσμον οὐδὲν γίνεται κατὰ 

τύχην ἐπιπολαίως, ὥστε κανὲν στρουθίον δὲν θὰ πέσῃ ἐπὶ τῆς γῆς χωρὶς τῆς ἀδεί-
ας τοῦ Οὐράνιου Πατρὸς σᾶς (Ματθ. ι´, 20), ἀλλὰ τὰ πάντα κατὰ τὴν πρόγνωσιν 

καὶ κατὰ τὴν θείαν καὶ πάνσοφον πρόνοιαν καὶ οἰκονομίαν τοῦ Θεοῦ γίνονται. 

Ἀληθῶς οἱ Δαίμονες καὶ οἱ καλοπροαίρετοι ἄνθρωποι, ὡς ὄργανα τοῦ Διαβόλου, 

κατὰ τὴν ὑπερήφανον καὶ διεφθαρμένην στρεβλὴν γνώμην των, θέλουν νὰ κάμ-
νουν πολλὰς πονηρίας καὶ κακουργίας καὶ προσπαθοῦν μὲ ὅλην τὴν δύναμίν των 

νὰ ἐκτελέσουν τὴν κακὴν καὶ διεφθαρμένην θέλησίν των· ἀλλ’ ὁ Θεὸς ἀντιτάσσε-

ται καὶ διασκεδάζει τὰς βουλὰς αὐτῶν. Ἐνίοτε, ὅμως, διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν καὶ 

κατὰ παραχώρησιν Θεοῦ, αὐτοὶ ἐκτελοῦν τὰς βουλὰς τῶν καὶ καταδιώκουν καὶ 
κάμνουν πολλὰς κακουργίας. Ὅταν, ὅμως, μετανοοῦμεν, ὁ Θεός μας δέχεται καὶ 

ὅσα ἐκεῖνοι οἱ κακοὶ ἄνθρωποι ἔκαμαν μὲ κακὸν σκοπὸν διὰ νὰ καταστρέψουν καὶ 

νὰ ἐξοντώσουν τοὺς πιστοὺς δούλους τοῦ Θεοῦ, μεταβάλλει αὐτὰ ὁ Θεὸς εἰς καλὰ 
καὶ ὠφέλιμα ἀποτελέσματα. Καὶ ἂν δίκαιοι καὶ ἐνάρετοι ἄνθρωποι εἰς αὐτὸν τὸν 

κόσμον καταδιώκονται καὶ βασανίζονται, αὐτοὶ ἑκατονταπλασίονα μισθὸν λαμ-

βάνουν καὶ ὡς μιμηταὶ τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ συγκληρονομοὺν καὶ συμβασιλεύουν 

σὺν Αὐτῷ εἰς τοὺς ἀπεράντους αἰῶνας. Ἄν δὲ οἱ ἁμαρτωλοὶ βασανίζονται καὶ ὑπο-

μένουν εὐχαρίστως, λαμβάνουν συγχώρησιν ἁμαρτιῶν καὶ σώζονται. 



 - 75 - 

Καὶ σύ, λοιπόν, ὡς ἀπὸ Θεὸν ἐκλεγμένη νὰ συλλογίζεσαι αὐτὰ καὶ ἄλλα τῆς 

θείας Γραφῆς λόγια, ὅσα ἔπαθες καὶ πάσχεις ποικίλας ἀνυποφέρτους ἀσθενείας, 
ἢ ποικιλοτρόπους πειρασμοὺς καὶ καταδιωγμούς, συκοφαντίας, βλασφημίας καὶ 

παντοίας θλίψεις καὶ στενοχωρίας, εἴτε ἀπὸ Δαίμονας, εἴτε ἀπὸ κακοὺς ἀνθρώ-

πους. Καθὼς εἴπαμεν, χωρὶς τῆς θελήσεως καὶ ἀδείας τοῦ Θεοῦ, οὐδὲν δύνανται. 

Καθόλου νὰ μὴ λυπηθῇς καὶ νὰ θλίβεσαι, ἀλλὰ πάντα εὐχαρίστως ὑπομένουσα νὰ 
δοξάζῃς τὸν Θεόν. Μᾶλλον νὰ λυπηθῇς ἐκείνους τοὺς ἀθλίους ἀνθρώπους, ὅτι γί-

νονται ὄργανα τοῦ Διαβόλου καὶ νὰ παρακαλέσῃς διὰ τοὺς ἐχθρούς σου, διὰ νὰ 

φωτίσῃ αὐτοὺς ὁ Θεὸς καὶ νὰ μετανοήσουν πρὸ τοῦ θανάτου. Κατὰ πάντα ἔχεις 

τὸ παράδειγμα τοῦ Σταυρωθέντος Ἰησοῦ Χριστοῦ, διὰ τὴν σωτηρίαν τῶν ἁμαρ-
τωλῶν. καὶ ἡμεῖς χρεωστοῦμεν τὰς θλίψεις, τὰς συκοφαντίας καὶ τὰ βάσανα μὲ 

χαρὰν καὶ ἀγαλλίασιν, κατὰ μίμησιν τοῦ Χριστοῦ, αὐτὰ γενναίως νὰ ὑπομένωμεν, 

διότι διὰ τῆς ὑπομονῆς ἡ πίστις δοκιμάζεται, καὶ ὅποιος δοκιμάζεται, ἐλπίζει εἰς 
τὸν Θεόν, καὶ ὅποιος ἐλπίζει εἰς τὸν Θεόν, δὲν καταισχύνεται. 

 

Ταῦτα, λοιπόν, εὐλαβῶς μὲ πολλὴν προσοχὴν ἀκούσασα, ηὐχαρίστησα εἰς 
ἐκείνους τοὺς φωτεινοὺς ἀνθρώπους, αὐτοὶ δὲ εὐξάμενοι καὶ εὐλογήσαντες ἐμένα 

ἀνεχώρησαν. «Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον, ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶ-

νος.». Ἀμήν. (Ρωμ. ε´, 2-5). 
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Κεφάλαιον ΚΓ´ 
 

Περὶ διαθήκης τῆς Ὁσίας Φωτεινῆς. 
 

«Ἐγὼ γὰρ ἤδη σπένδομαι, καὶ ὁ και-

ρὸς τῆς ἐμῆς ἀναλύσεως ἐφέστηκε. τὸν ἀ-
γῶνα τὸν καλὸν ἠγώνισμαι, τὸν δρόμον τε-

τέλεκα, τὴν πίστιν τετήρηκα · λοιπὸν ἀπό-

κειταί μοι ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος, ὃν 
ἀποδώσει μοι ὁ Κύριος ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, 

ὁ δίκαιος κριτής, οὐ μόνον δὲ ἐμοί, ἀλλὰ καὶ 
πᾶσι τοῖς ἠγαπηκόσι τὴν ἐπιφάνειαν αὐ-

τοῦ». 
 

(Β´ Τιμ. δ´, 6-8) 

 
Πνευματικέ μου Πάτερ, καθὼς μοῦ ἐφανερώθῃ, ἀκριβῶς ἐγνώρισα ὅτι 

πλησιάζουν αἱ τελευταῖαι ἡμέραι μου. Δι’ αὐτὸ ὡς τελευταίαν μου ἐξομολόγησιν 

σοῦ φανερώνω τὰ ἀπὸ τῆς μικρᾶς ἡλικίας μοῦ μέχρι αὐτῆς τῆς ὥρας, τὰ ἐν δια-

νοίᾳ, ἐν λόγῳ καὶ ἔργῳ πλημμελήματά μου, καὶ ἐξαιτοῦμαι συγχώρησιν αὐτῶν διὰ 

τοῦ Πνευματικοῦ μου Πατρὸς παρὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ εὖξαι ὑ-

πὲρ ἐμοῦ, τῆς ταπεινῆς πνευματικῆς κόρης σου, ὅπως ἀξιωθῶ νὰ παραστῶ ἔμπρο-

σθεν τοῦ φοβεροῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ. 
 

 

Δ ι α θ ή κ η 
 

Ἐν Χριστῷ ἀγαπητέ μου Πάτερ, ἀκριβῶς γινώσκεις ὅτι εἰς αὐτὸν τὸν μά-

ταιον κόσμον οὐδὲν γήϊνον πρᾶγμα ἀπέκτησα, τὰς ἡδονὰς καὶ τὴν δόξαν τοῦ κόσ-

μου ὡσὰν σκουπίσματα ἐμίσησα, καὶ δὲν ἐκληρονόμησα κανὲν πρᾶγμα ἀπὸ τὴν 

περιουσίαν τῶν γονέων μου. Γυμνὴ ἦλθον εἰς τὸν κόσμον καὶ γυμνὴ ἀπέρχομαι, 
δὲν ἔμαθα καμμίαν γλῶσσαν, σοφίαν ἢ ἐπιστήμην, ἀλλὰ τὸν κόσμον θεωροῦσα 

ὡς ἕν σχολεῖον κτισμένον παρὰ τοῦ Πανσόφου Διδασκάλου καὶ Καθηγητοῦ ἡμῶν 

Ἰησοῦ Χριστοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ, τὰ δὲ ἀόρατα καὶ ὁρατὰ κτίσματα θεω-
ροῦσα καὶ ἐξετάζουσα, δι' αὐτῶν, ἐγνώρισα καὶ ἔμαθα τὴν παντοδυναμίαν, τὴν ἀ-

γαθότητα, τὴν εὐσπλαγχνίαν, τὴν δικαιοσύνην, τὴν ἁγιότητα, τὴν πάνσοφον οἰκο-

νομίαν, τὴν πρόνοιαν, τὴν πανταχοῦ παρουσίαν καὶ ἄλλα θεία προσόντα του ἐν 

Τριάδι Ἁγίᾳ ὑμνουμένου Θεοῦ, Πατρός, Υἱοῦ καὶ Ἁγίου Πνεύματος (Ρωμ. α´, 19-
23). 

 

Καὶ ἐπειδὴ ἐπεθύμουν νὰ πληροφορηθῶ καὶ περὶ τῆς Ἐνσάρκου Οἰκονομί-

ας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὡς ἐπὶ τὰ ὕδατα διψασμένη ἔλαφος, ἐζήτουν 

ἀπὸ τὸν πανάγαθον Θεὸν διὰ να μου χορηγήσῃ ἕνα ὁδηγὸν Πνευματικὸν Πατέρα 

μου, διὰ να μου διδάξῃ τὰς τῆς Ἐνσάρκου Οἰκονομίας τοῦ Χριστοῦ καὶ νὰ μὲ κατη-
χήσῃ πάντα τὰ Χριστιανικὰ Δόγματα καὶ ὁ Θεὸς δὲν ἐβδελύξατο τὴν ταπείνωσίν 

μου, ἀλλ’ ἐσένα ἐπέστειλεν εἰς τὴν ἐμὴν ταπείνωσιν. Καὶ ὅσα ἔμαθον διά σου τοῦ 

εὐεργέτου μου Πατρὸς καὶ διὰ τῆς συνεργείας τῆς θείας Χάριτος ἔμαθα, καὶ διὰ 

τῶν εὐχῶν σου ἠξιώθῃν πολλῶν Χαρισμάτων. Ἐγὼ ἀφ’ ἑαυτήν μου οὐδὲν καύχη-
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μα ἔχω, ἐπειδὴ δὲν εἶχον κανένα θεϊκὸν καὶ ὠφέλιμον λόγον, δὲν ἔκαμα καμμίαν 

ἀρετὴν ἐξ ἰδίας μου δυνάμεως, ἀλλ’ ὁ πανάγαθος Θεός, δι’ ἄκραν ἀγαθότητα καὶ 
φιλανθρωπίαν Αὐτοῦ, ἐξελέξατο ἐμὲ τὴν ταπεινὴν καὶ ἀσθενῆ καὶ ἀγράμματον 

κόρην διὰ νὰ δείξη ἐν ἐμοὶ τὴν δύναμιν Αὐτοῦ καὶ νὰ καταισχύνη τοὺς σοφοὺς καὶ 

δυνατοὺς τῆς γῆς. Διὰ τοῦτο ἐγώ, ἀκριβῶς γνωρίζουσα τὴν ἀσθένειαν, τὴν ἀμά-

θειαν, οὐτιδανότητα καὶ ἀνικανότητά μου, ἔφευγον ὡς ἀπὸ φωτιὰν τὴν δόξαν 
τῶν ἀνθρώπων καὶ δὲν ἤθελα νὰ φανερώσω τὰ ἔργα μου, τὰ ὁποῖα δὲν εἶναι ἰδικά 

μου, ἀλλά, διὰ τῶν εὐχῶν σου, ἡ θεία Χάρις ἐνήργησε τὰ πάντα. Διὰ τοῦτο πολ-

λάκις κοντὰ εἰς τοὺς ἀνθρώπους ἠναγκάσθῃν νὰ καταλύσω τὴν νηστείαν μοῦ καὶ 

νὰ ἀφήσω τὴν προσευχήν μου. Παρομοίως δὲν ἤθελον να σου φανερώσω, πρῶτον 
μὲν γιὰ νὰ μὴ στερηθῶ τῆς τελείας Χριστιανικῆς Κατηχήσεως, δεύτερον δε, ὡς μὴ 

ἔχουσα ὁδηγὸν Πνευματικόν, διὰ νὰ μὴ πλανηθῶ ἀπὸ τὴν ὁδὸ τῆς ἀληθείας. Καὶ 

τρίτον, διὰ νὰ μὴ ἀπατηθῶ ἀπὸ τὸν Διάβολον, καὶ νὰ μὴ πέσω εἰς τὰς ποικιλοτρό-
πους παγίδας αὐτοῦ. 

 

Διὰ τοῦτο, σὲ παρακαλῶ, τίμιε Πάτερ, κατὰ τὴν προτερινὴν ἀπόφασίν μας, 
αὐτὰς τὰς χειρογράφους ἐξομολογήσεις μοῦ νὰ κρατήσῃς μυστικά, καὶ κατὰ τὸ 

πνευματικόν σου καθῆκον μὴ φανερώσῃς αὐτὰς τὰς πνευματικὰς κρυπτὰς ἐργα-

σίας μοῦ εἰς κανέναν ἄνθρωπον, ἐπειδὴ τὴν δημοσίευσιν αὐτῶν θεωρῶ ὡς μεγά-
λην ἁμαρτίαν, ὑπερβαίνουσα πάσας τὰς ἁμαρτίας καὶ ἐπιφέρουσα πνευματικὸν 

θάνατον. Ἐπειδή, καθὼς εἶπα, αὐταὶ αἱ κρυπταὶ ἐργασίαι δὲν εἶναι τῆς ἰδικῆς μοῦ 

δυνάμεως καὶ ἀρετῆς μου, ἀλλά, δι’ εὐχῶν σου, τῆς θείας Χάριτος, καὶ δὲν εἶχον 

σκοπὸν νὰ ἀρέσω εἰς τοὺς ἀνθρώπους, ἀλλ’ εἰς τὸν Θεόν, τὸν τὰ κρυπτὰ γνωρίζο-
ντα. Μέχρι, λοιπόν, τοῦ θανάτου μου καθόλου νὰ μὴ δημοσιευθοῦν, ἐπειδὴ ἐγὼ 

δὲν γινώσκω ἂν αὐτὰ τὰ οὐτιδανὰ ἔργα τῆς προαιρέσεώς μου ἤρεσαν εἰς τὸν Θεὸν 

ἢ δὲν ἤρεσαν, δὲν γνωρίζω, ὁ Θεὸς γινώσκει. Ἐγὼ μόνη ὡς μία ἀχρεία δούλη Αὐ-

τοῦ, κατὰ τὸ δυνατόν μου, ἐπροσπάθησα νὰ ἐκτελέσω τὰ καθήκοντά μου, ἀλλὰ 
νομίζω ὅτι ἔχω πολλὰ ἐλλείποντα, ὅμως, ἐλπίζω ὅτι ἡ θεία Χάρις, διὰ τῶν εὐχῶν 

σας, θὰ ἀναπληρώσῃ τὰ ἐλλείποντά μου. 
 

Ἐκτὸς τούτων, ἠξεύρεις, μέσα εἰς αὐτὰς τὰς κρυπτὰς ἐργασίας μου εἶναι 

πολλαὶ ἐξαίσιαι καὶ ὑπερφυσικαὶ θεωρίαι, καὶ ποικίλοι πειρασμοὶ τοῦ Διαβόλου, 
τὰ ὁποία δι’ ἐμῆς τῆς ταπεινότητος ἐνήργησε ἡ θεία Χάρις, καὶ ἐχορήγησε νίκας 

τὴν ἐμὴν ταπεινότητά μου, διὰ νὰ γνωρίσουν οἱ εἰς τοὺς ἐσχάτους καιροὺς κατά-

ντήσαντες, ὅτι ὅσοι ἔχουν πίστιν βεβαίαν καὶ ἀδίστακτον δύνανται νὰ ἐκτε-

λέσουν τὰ ἔργα τῶν ἀρχαίων Ἁγίων. Ἀλλ’ ἐπειδὴ εἰς τὴν ἐποχὴν ἡμῶν ἐλλείπει 

ἡ πίστις τῶν ἀρχαίων Χριστιανῶν, καὶ μετὰ ταῦτα θὰ ἐλλείψη παντελῶς, καθὼς 

φανερά μας διδάσκει ὁ θεῖος Ἀπόστολος 
· «Ὅτι ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις ἐνστήσο-

νται καιροὶ χαλεποὶ ἔσονται γὰρ οἱ ἄνθρωποι…, φιλήδονοι ἢ μᾶλλον φιλόθεοι, ἔ-

χοντες μόρφωσιν εὐσεβείας καὶ τὴν δύναμιν αὐτῆς ἀρνούμενοι… ἔσται γὰρ και-
ρός, ὅτε τῆς ὑγιαινούσης διδασκαλίας, οὐκ ἀνέξονται, ἀλλὰ κατὰ τὰς ἐπιθυμίας 

(αὐτῶν) τὰς ἰδίας ἑαυτοῖς ἐπισωρεύουσι διδασκάλους κνηθόμενοι τὴν ἀκοήν, καὶ 

ἀπὸ μὲν τῆς ἀληθείας τὴν ἀκοὴν ἀποστρέψουσιν, ἐπὶ δὲ τοὺς μύθους ἐκτραπήσο-
νται.» (Β´ Τιμ. γ´, 1-5, δ´, 3-4). 

 

Οἱ τοιοῦτοι ἄνθρωποι ὡς μὴ ἔχοντες τὸ πνεῦμα τοῦ Χριστοῦ εἶναι σωματι-
κοὶ καὶ ὑλισταὶ ἐμπαῖκται καὶ καταφρονηταί, ὄχι μόνον δὲν πιστεύουν εἰς αὐτά, 



 - 78 - 

ἀλλὰ καταφρονοῦν καὶ ἐμπαίζουν τοὺς πιστοὺς κατὰ τὸ ὄνομα· διὰ τοῦτο δὲν πρέ-

πει νὰ βάλωμεν τοὺς μαργαρίτας ἡμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων (Ματθ. ζ´, 6) καὶ 
νὰ φανερώσωμεν εἰς τοὺς ἀπίστους αὐτοὺς τὰς ὑψηλὰς καὶ μυστικὰς ἐνεργεί-ας 

τῆς θείας Χάριτος. Διὰ τὸν σκοπὸν αὐτὸν καθόλου δὲν ἤθελον νὰ φανερώσω εἰς 

τινὰ ἄνθρωπον κανὲν ἀπ’ αὐτῶν, ἐλπίζω, κατὰ τὴν ἐπιθυμίαν μοῦ καὶ κατὰ τὰς ἰ-

δικὰς ἀποφάσεις μας, δὲν φανερώνετε αὐτὰ καὶ κρατῆτε μυστικά. 
 

Μετὰ δὲ τὸν θάνατόν μου, ὅποιος πιστὸς Χριστιανός, μὲ εὐλάβειαν καὶ μὲ 
προσοχήν, μελετήσῃ καὶ ἀναγνώσῃ αὐτά, εὔχομαι ὁ Θεὸς νὰ φωτίσῃ καὶ χορηγή-

σῃ εἰς αὐτὸν πνεῦμα συνέσεως καὶ φόβου Θεοῦ, καὶ διαφυλάξῃ αὐτὸν ἀπὸ παντὸς 

πειρασμοῦ τοῦ Διαβόλου καὶ ὁδηγήσῃ αὐτὸν εἰς λιμένα θείου Αὐτοῦ Θελήματος, 

καὶ ἀξιώσῃ της ἐπουρανίου Βασιλείας Αὐτοῦ. 
 

Τελευταῖον εὐγνωμονοῦσα διὰ τὰς ἀναριθμήτους πρὸς ἐμὲ εὐεργεσίας σοῦ 
καὶ κόπους τοὺς ὁποίους κατέβαλες δι’ ἐμέ, καὶ ἐξαιρέτως διὰ τὰς ἀνηκούστους 

συκοφαντίας τὰς ὁποίας ὑπέμεινας δι’ ἐμέ, δι’ ὅλα αὐτὰ ὑπερ-εὐχαριστῶ καὶ ἐξαι-

τοῦμαι, ἵνα εἰς τὴν Ἡμέραν ἐκείνην τῆς δικαίας Αὐτοῦ Κρίσεως ὁ Κύριος νὰ σὲ ἀ-

νταποδώσῃ μυριοπλασίως. Ἀλλὰ παρακαλῶ σε, Πάτερ, εἰς τὴν κηδείαν μοῦ εἰς 

λόγον σοῦ μὴ φανερώσῃς τὰ ἔργα μοῦ καὶ μὴ ἐπαινέσῃς, διὰ νὰ μὴ καταφρονηθῶ 

ἀπὸ τὸν Κύριον διὰ τοὺς ἐπαίνους τῶν ἀνθρώπων. Μᾶλλον δὲ ἀκαταπαύστως εὖ-

ξαι ὑπὲρ ἐμοῦ πρὸς τὸν Κύριον, διὰ νὰ παραλάβουν εἰς καιρὸν τοῦ θανάτου τὴν 

ψυχήν μου οἱ Ἄγγελοι Αὐτοῦ καὶ νὰ μὴ παρεμποδισθῇ ἀπὸ τὸν κοσμοκράτορα 

Διάβολον καὶ οὔτε νὰ ἰδῇ τὴν σκοτεινὴν ὄψιν τῶν πονηρῶν Δαιμόνων, ἀλλὰ ν’ ἀξι-

ωθῇ νὰ ἰδῇ τὸ ὡραῖον πρόσωπον τοῦ γλυκατάτου Ἰησοῦ, ὦ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος 

εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 
 

 

Ἡ ταπεινὴ δούλη τοῦ Θεοῦ Φωτεινή, 

ἐν Νεαπόλει (Νεβσεχὶρ) τῆς Καππαδοκίας, 
τῇ 29ῃ Δεκεμβρίου, ἐν ἔτει σωτηρίῳ 1809. 
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Κεφάλαιον ΚΔ´ 
 

Αἱ εἰς καιρὸν τῶν ποικίλων θλίψεων 

καὶ ἀσθενειῶν αὐτῆς εὐχαί 

τῆς Ὁσίας Φωτεινῆς. 
 

«Γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ἵνα 
μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν · τὸ μὲν πνεῦμα 

πρόθυμον, ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενής». 
 

(Ματθ. κς´, 41) 

 

Εὐχὴ  πρώτη 

 
Εὐσπλαγχνικώτατε, πολυέλεε, εὐμενέστατε, ποθεινότατε, γλυκύτατε Κύ-

ριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεὸς ὁ Σωτήρ μου, οἱ νοεροὶ Ἀσώματοι Ἄγγελοί Σου φόβῳ καὶ 
τρόμῳ Σὲ δοξολογοῦν, ἐγὼ δὲ ἡ ταπεινὴ καὶ ἀνάξια δούλη Σου πὼς τολμήσω νὰ 

Σὲ ὑμνήσω καὶ προσκυνήσω; Ἐπειδὴ διὰ τὸ πλῆθος τῶν θλίψεων καὶ στενοχωρι-

ῶν καὶ διὰ τὸ βάρος τῶν ἁμαρτιῶν μοῦ κατεκάμθην, ἡ διάνοιά μου ἐζαλίσθῃ, ἡ 

καρδία μου πεπληρωμένη εἶναι ἐκ τῶν στεναγμῶν τῆς ζωῆς μοῦ ὡς σκιαὶ ἐπέρα-

σαν καὶ ἠφανίσθησαν, δὲν ἔχω ἐλπίδα σωτηρίας ἀπὸ τῶν ἔργων μου, καὶ διὰ τὰς 

ἀφανεῖς καὶ φανερὰς εὐεργεσίας Σου, τὰς ὁποίας ἔκαμες καὶ κάμνεις, τί ἀνταπο-

δώσω περὶ πάντων τούτων; 
 

Κατὰ τὴν θείαν καὶ πάνσοφον πρόνοιάν Σοῦ, ποικιλοτρόπως οἰκονόμησας 

διὰ τὴν σωτηρίαν μου, τὰ ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια τῆς σοφίας Σου ἐδήλωσάς μοι. Ἐ-
λευθέρωσάς μοὶ ἐκ τῶν χειρῶν τῶν ὁρατῶν καὶ ἀοράτων ἐχθρῶν μου, εἰς τοὺς 

πολυτρόπους πειρασμοὺς τῶν Δαιμόνων ἀοράτως συμπολεμήσας μετ’ ἐμοῦ κατ’ 

αὐτῶν, νίκας μοὶ ἐχορήγησας, καὶ ἐδυνάμωσάς μὲ διὰ νὰ καταπατήσω αὐτοὺς ὡς 

μύρμηγκας ὑποκάτω τῶν ποδῶν μου. Διὰ τὰς ἀναριθμήτους αὐτὰς μεγάλας εὐερ-

γεσίας Σου εὐχαρίστως δοξολογῶ, ὑμνῶ, δοξάζω τὴν ἀγαθότητα καὶ τὴν ἀνεξιχνί-

αστον εὐσπλαγχνίαν Σου. Ἀλλ’ αἰτοῦμαι, μακρόθυμε, γλυκύτατε Ἰησοῦ μου, μέχρι 

τέλους τῆς ζωῆς μοῦ μὴ ἐγκαταλίπῃς με. Διὰ τὸ πλῆθος τῶν θλίψεων, διωγμῶν καὶ 
ἀσθενειῶν, μὴ μὲ καταποντίσῃ βυθὸς ἀπογνώσεως, ἀλλὰ μὲ τὴν κραταιάν Σου 

Χεῖρα ἀοράτως ἐνδυνάμωσόν μὲ καὶ μέχρι τέλους ὑπομονὴν μοὶ δώρησαι. Τοὺς μι-

σοῦντας, ἀδικοῦντας καὶ βλασφημήσαντας ἡμᾶς ἐλέησον, καὶ συγχώρησον εἰς αὐ-

τοὺς ὅσα κακὰ ἔκαμον εἰς ἡμᾶς, καὶ φωτίσας τὸν νοῦν αὐτῶν ὁδήγησον αὐτοὺς 

εἰς δρόμον μετανοίας. 
 

Βεβαρημένον τὸν νοῦν καὶ τὸ σῶμα ἀσθενημένον ἔχουσα, δὲν δύναμαι νὰ 

ἐκτελέσω καθηκόντως τὴν προσευχὴν μοῦ τὴν ὡς ἀπὸ βορβόρου ἐξατμίζουσαν. 

Ἀλλ’ ἐλπίζουσα εἰς τὴν ἀξιομισθίαν τοῦ τιμίου Σου Αἵματος καὶ εἰς τὰς πανευπροσ-

δέκτους πρεσβείας τῆς Παναχράντου Σου Μητρός, τῶν Ἀσωμάτων Ἀγγέλων, καὶ 
πάντων τῶν Ἁγίων Σου, σὲ ἱκετεύω μέχρι τέλους τῆς ζωῆς μου γενοῦ μοὶ καταφυ-

γὴ καὶ δύναμις καὶ σκεπαστῆς, ἕως ὅτου ἀναγάγῃς μὲ εἰς τὸ φοβερόν Σου βῆμα, 

καὶ ἀξίωσόν με της ἐπουρανίου Βασιλείας Σου. Ἀμήν. 
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Εὐχὴ  δευτέρα 
 

Ἰησοῦ μου γλυκύτατε, Σὺ εἶ ὁ Δημιουργὸς καὶ Σωτήρ μου, Σὺ δι’ ἐμὲ ἐπὶ 

Σταυροῦ ἔχυσες τὸ πανάγιον καὶ τίμιον Αἷμα Σου, καὶ ἠλευθέρωσάς μὲ ἐκ τῆς αἰχ-

μαλωσίας τοῦ Διαβόλου, και των τοῦ Ἅδου ἀλύτων δεσμῶν, Σὺ κατὰ τὴν πάνσο-

φον πρόνοιάν Σοῦ ἀπὸ μήτρας τῆς μητρὸς ἐξέλεξάς μὲ καὶ φώτισάς μὲ τὴν θείαν 
Σου Χάριν ὡδήγησάς μὲ εἰς λιμένα θείου Σου Θελήματος 

· καὶ ἐπιδαψιλεύσας ἐπ’ ἐ-

μὲ τὰ πλούσια ἐλέη Σου, ἠξίωσάς μου τῶν ἀναριθμήτων Χαρισμάτων καὶ ἀγαθῶν 

Σου, τί Σοὶ ἀνταποδώσω περὶ τῶν ἀφανῶν καὶ φανερῶν εὐεργεσιῶν ὧν ὑπεραπή-

λαυσα πλουσίως ἡ ταλαίπωρος; Αἱ ἡμέραι τῆς ζωῆς μου ἐπέρασαν ὡς ὄνειρα καὶ 
σκιαί, καὶ ὡσεὶ πτηνὰ ἐπέταξαν, καὶ ὡς ὕδωρ ἐρρύησαν, δὲν ἔχω καμμίαν ἀρετήν, 

δὲν ἔχω κατάνυξιν ὡς εὐπρόσδεκτον θυσίαν, ἀλλὰ ἁμαρτίαν, ὡς βαρὺ μόλυβδον, 

ἐγέμισα ἐντός μου, τὴν ψυχὴν καὶ τὸ σῶμα μου ἔκαυσα τῷ ἀσβέστῳ πυρὶ τῆς ἁ-

μαρτίας, ὥστε ὡς ὁ περιπεσών εἰς τοὺς λῃστὰς ἠμίθνητος καὶ κατάκοιτος εὑρί-

σκομαι, καὶ δὲν δύναμαι ἐξ ἰδίας μου δυνάμεως νὰ σηκωθῶ καὶ νὰ προστρέχω εἰς 

Σὲ τὸν ἰατρὸν τῶν ψυχῶν τε καὶ σωμάτων. Ἀλλὰ Σὺ ὁ δι’ ἐμὲ ἐκ τῆς Ἀειπαρθένου 

Μαρίας σαρκωθεὶς καὶ σταυρωθεὶς ἐπίχεε ἐπ’ ἐμὲ τὸ πλούσιον Σοῦ ἔλεος καὶ ἰά-

τρευσον τὰ ἕλκη τῆς ψυχῆς μου, καὶ συναρίθμησόν μὲ ταὶς φρονίμοις παρθένοις, 
ἵνα καὶ ἐγὼ ἀξιωθῶ σὺν αὐταῖς εἰσελθεῖν εἰς τὸν Οὐράνιον Νυμφῶνα Σου, πρεσ-

βεῖες τῆς Ὑπεραγίας καὶ πανάγνου Μητρός Σου, τῶν ἐπουρανίων Δυνάμεων καὶ 

πάντων τῶν Ἁγίων Σου. Ἀμήν. 
 

 

Εὐχὴ  τρίτη  ὁμοία 
 

Ὦ, γλυκύτατε καὶ πολυέλεε Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, ὁ τοῦ κόσ-

μου Λυτρωτής, μεταξὺ πάντων καὶ κατὰ πάντα οἰκτρὰν καὶ ἐλεεινὴν ἁμαρτωλὴν 

ἐμαυτὴν οὖσαν ὁμολογῶ. ἀλλὰ Σὺ εἶ ἡ ἐλπίς μου, ἡ παρηγοριά μου, Σὺ εἶ ὁ Σωτὴρ 

καὶ φύστης μου. Γλυκύτατε Ἰησοῦ μου, οἴδα καλῶς ὅτι οὐκ εἰμὶ ἄξια ἀνοίγειν τὸ 
στόμα μοῦ τὸ ἀκάθαρτον καὶ βεβηλοῦν τὸ πανάγιον ὄνομὰ Σοῦ διὰ τῆς Σῆς ἐπι-

κλήσεως, ἀλλ’ οἴδα πάλιν ὅτι φιλάνθρωπος εἶ, καὶ τοῦ ἐλέους Σοῦ πλήρης ἡ γῆ, καὶ 

οὐκ ἔστιν ἁμαρτία ἡ νικῶσα τὴν φιλανθρωπίαν Σου. Τούτοις οὖν θαρρήσασα προ-

σέρχομαι Σοὶ Φιλάνθρωπε κἀγὼ ἡ ἁμαρτωλός, καὶ κλίνασα γόνυ τῆς ψυχῆς τε καὶ 

τοῦ σώματός μου ἔμπροσθεν τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος Σου, δέομαί Σοῦ, μὴ βδελύξῃς τὴν 

ἐκ τῶν ρυπαρῶν χειλέων προσφερομένην Σοὶ δέησίν μου, ἀλλὰ συγχώρησόν μου 

ὁσάκις ἔπταισα ἀπὸ τῆς παιδικῆς ἡλικίας μοῦ μέχρι σήμερον, ἐν λόγῳ, ἕν ἔργῳ καὶ 
διανοίᾳ καὶ μὴ ἁρπάσῃς μὲ αἰφνιδίως καὶ μὴ παραδοθῶ εἰς χεῖρας τῶν ἀδυσωπή-

των ἐχθρῶν μου, ἀλλ’ ἐξαπόστειλον Ἄγγελον εἰρηνικόν, ὅταν ἡ ταπεινή μου ψυχὴ 

ἐκ τοῦ ἀθλίου μου τούτου σώματος μέλλει χωρίζεσθαι. Διὰ νὰ μὴ ἴδω τότε τὴν ζε-

ζοφωμένην καὶ σκοτεινὴν ὄψιν τῶν πονηρῶν Δαιμόνων τῶν κωλυόντων τὴν ἄνω 
πορείαν μου. Ναι, Ἰησοῦ μου, μὴ παραδοθείην εἰς χεῖρας αὐτῶν, Σὺ παίδευσόν μὲ 

ἐνθάδε κατὰ τὰς ἁμαρτίας μου, νὰ φλέξῃς με, μὲ τὸ ἀστροπελέκι Σου, καῦσον, καὶ 

σκωληκόβρωτον καὶ θηριάλωτον ἐνταῦθα γενέσθαι μὲ ἔασον, καὶ εἰς πᾶσαν ἄλ-

λην καὶ παντοίαν βάσανον ἐμπεσεῖν, ὧδε συγχώρησον, μόνον μὴ στενοχωρηθῶ 

τοῦ ἰδεῖν τὸ πρόσωπον τῆς Σῆς ὡραιότητας καὶ τῆς ἐπουρανίου Βασιλείας Σου. 
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Ἔτι, Σοῦ παρακαλῶ καὶ δέομαι, συγχώρησον πάσας τὰς βλασφημίας καὶ 

συκοφαντίας καὶ πάσας τὰς ἁμαρτίας των ἀδίκως μισούντων καὶ καταδιωκό-
ντων ἐχθρῶν μου, καὶ μὴ λογισθοῦν εἰς αὐτοὺς δι’ ἁμαρτίαν. 

 

Καὶ πάντας τοὺς ἐν πίστει ἐπικαλουμένους Σοὶ καὶ ἐλπίζοντας εἰς τὴν εὐσ-

πλαγχνίαν Σου ἀδελφοὺς μοῦ Χριστιανούς, φρούρησον, διαφύλαξον μὲ τὴν κρα-

ταιὰν Χεῖρα Σοῦ καὶ ἐλευθέρωσον αὐτοὺς ἐκ τῶν ποικίλων παγίδων τοῦ Διαβό-

λου, καὶ ὁδήγησον εἰς λιμένα θείου Σου Θελήματος, καὶ ἀξίωσον τῆς ἐπουρανίου 
Βασιλείας Σου. Τὰ βάρβαρα ἔθνη πράϋνον καὶ εἰρήνευσον τὸν κόσμον Σου, ἵνα πά-

ντες γνωρίσουν Σὲ τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεὸν σὺν τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Ἁγίῳ Σου Πνεύ-

ματι δοξαζόμενον, καὶ πάντας τοὺς ἐν πίστει κεκοιμημένους πατέρας καὶ ἀδελ-

φοὺς ἡμῶν ἐν σκηναῖς δικαίων ἀνάπαυσον, πρεσβεῖες τῆς Ἁγίας Θεοτόκου καὶ πά-
ντων τῶν Ἁγίων Σου. Ἀμήν. 
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Ἐπίλογος τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Γεωργίου 

Ἱερέως τῆς Νεαπόλεως. 
 

Ἐν Χριστῷ ἀγαπητά μου τέκνα, 
 

Καθὼς ἀνέφερα εἰς τὸν πρόλογον, ὅτι ἡ μακαρία Φωτεινὴ ὡς φεύγουσα 

τὴν ματαίαν ἀνθρωπίνην δόξαν δὲν ἤθελε νὰ φανερώσῃ τὰς κρυπτὰς ἐργασίας 

αὐτῆς, διὰ τοῦτο δὲν ἐφανέρωσε αὐτὰ κατὰ τάξιν, καὶ νομίζω ὅτι καὶ πολλὰ ἀπ’ 

αὐτὰ ἔκρυψεν. 
 

Λοιπόν, κατὰ τὴν παραγγελίαν της ὅποιος θέλῃ νὰ μελετήςῃ αὐτὰ ἢ ἀκούῃ, 
σᾶς παρακαλῶ, τέκνα μου, προσέχετε εἰς αὐτὰ καὶ μὲ πολλὴν προσοχὴν καὶ πίστιν 

νὰ ἀκούσητε, καὶ μὴ γένησθε ἄπιστοι, ἐπειδὴ εἰς ὅλας τὰς ἐργασίας μᾶς ἂν δὲν 

προσέχωμεν, ματαίως κοπιάζομεν, καὶ ὁ ἄπιστος ὁμοιάζει τὸν τυφλόν, καθὼς ὁ 

τυφλὸς εἰς τὸ λαμπρὸν φῶς τοῦ Ἡλίου δὲν βλέπει τὰ ὡραῖα κτίσματα τοῦ Θεοῦ 

καὶ δὲν διακρίνει τὸν ἔμπροσθέν του λάκκον, καὶ πίπτει εἰς αὐτόν, παρομοίως καὶ 

ὁ ἄπιστος καμμύων τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ δὲν βλέπει τὸ φῶς τῆς ἀληθινῆς πίστεως 

καὶ πίπτει εἰς λάκκον ἀπιστίας καὶ ἁμαρτίας καὶ τῆς ἀπογνώσεως, δὲν κατανοεῖ 

τὰ μυστήρια τοῦ Θεοῦ. Ἐπειδὴ ἂν τὰ διαβάζετε ἢ ἀκούετε μὲ προσευχὴν καὶ πίστιν 
τὰς ἐξομολογήσεις τῆς μακαρίας Φωτεινῆς θὰ ὠφεληθῆτε μεγάλως. Ἐκ τούτων 

μανθάνετε ὅτι μία ἀγράμματος καὶ ἀσθενὴς κόρη, χωρὶς νὰ σπουδάσῃ καμμίαν 

σοφίαν καὶ ἐπιστήμην, ἐκ μικρᾶς ἡλικίας πὼς ἐγνώρισε τὸν ἀληθινὸν Θεόν, διότι 
φωτισθεῖσα καὶ ἐνδυναμωθεῖσα, διὰ τῆς συνεργείας τῆς θείας Χάριτος, ἐνίκησε 

τὰ μηχανήματα τοῦ ἀρχεκάκου ἐχθροῦ, καὶ διὰ τῆς διδασκαλίας της πολλοὺς ἀν-

θρώπους ἔσωσε. Κάνεις νὰ μὴ προφασισθῇ ἐν ἁμαρτίαις, λέγων, ὅτι τώρα εἰς τὰς 

ἡμέρας ἡμῶν ἀδύνατον νὰ ἐκτελέσωμεν τὰς πράξεις τῶν Ἁγίων, διότι «ὁ Ἰησοῦς 
Χριστὸς χθὲς καὶ σήμερον, ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας, καὶ τὰ πάντα δυ-

νατὰ τῷ πιστεύοντι.». 
 

Ὅστις πιστεύει εἰς τὸν Χριστόν, διὰ τῆς πίστεως, κατορθώνει μεγάλα ἔργα, 

τὰ ἀδύνατα διὰ τῆς πίστεως γίνονται δυνατά. 
 

Ὅστις ἐλπίζει εἰς τὸν Χριστόν, καθόλου δὲν καταισχύνεται, διότι ἐλπίζει εἰς 

τὸν παντοδύναμον Δημιουργὸν τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς. 
 

Ὅστις ἀγαπᾷ τὸν Χριστόν, ἐκ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ φυλάσσει τὰς ἐντο-
λάς Του, καὶ ὁ φυλάσσων τὰς ἐντολὰς τοῦ Χριστοῦ γίνεται ναὸς τοῦ ζῶντος Θεοῦ 

Πατρός, Υἱοῦ τε καὶ Ἁγίου Πνεύματος, καὶ ὁ ἐγκάτοικον ἔχων τὴν Θεότητα, ἐξουσί-

αν ἔχει κατὰ τῶν κτισμάτων, καὶ ἀπολαμβάνει τῶν ἐπιγείων καὶ οὐρανίων ἀγα-

θῶν. 
 

«Τοῦ μὲν πιστοῦ ὅλος ὁ κόσμος, τοῦ δὲ ἀπίστου οὐδὲ ὀβολός.»· ὀφθαλ-
μοφανῶς βλέπομεν ὅλα αὐτὰ ἐκτελεσμένα εἰς τοὺς πρὸ Χριστοῦ καὶ εἰς τοὺς μετὰ 

Χριστὸν Ἁγίους ἄνδρας, καὶ γυναῖκας παρομοίως καὶ εἰς τοὺς χρόνους μᾶς εἰς τὴν 

μακαρίαν Φωτεινήν, μὴ δελεασθῶμεν, λοιπόν, ἀγαπητοί, ἀπὸ ἀπάτην τῶν σκοτει-
νομόρφων ἀπίστων καὶ ἐμπαικτῶν ὑλιστῶν καὶ αἱρετικῶν, ἀλλὰ ἀδιστάκτως πι-

στεύοντες καὶ βεβαίως ἐλπίζοντες εἰς τὸν παντοδύναμον καὶ πανάγαθον Σωτῆρα 

καὶ Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, ἀγαπῶμεν Αὐτόν, τὸν δι’ ὑπερβάλλουσαν ἀγά-

πην Αὐτοῦ ἐν Σταυρῷ προσηλωθέντα δι’ ἡμᾶς, καὶ φυλάσσωμεν τὰς ἁγίας καὶ 
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ζωοπαρόχους Ἐντολὰς Αὐτοῦ, ὥστε θεαρέστως καὶ Χριστιανικῶς πολιτευόμενοι 

εἰς τὸν παρόντα αἰῶνα, ἀξιωθῶμεν τῆς θείας Αὐτοῦ Χάριτος καὶ τῶν θείων Χαρι-
σμάτων καὶ εἰς τὸν μέλλοντα αἰῶνα της ἐπουρανίου Βασιλείας Αὐτοῦ, ὦ ἡ δόξα 

καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν. 

 

 
Ἐν Νεαπόλει (Νεβσεχὶρ) τῆς Καππαδοκίας, 

ὁ ἐν Ἱερεῦσι ταπεινὸς Παπα - Γεώργιος, 

ὁ ἐν Χριστῷ διάπυρος εὐχέτης ὑμῶν. 
 

Τῇ 8ῃ Ἰανουαρίου, 1810. 
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Συμπληρωματικὰ ἐπιλεγόμενα τοῦ ἐκδότου 

Ἱερομονάχου Λεοντίου Ἀναστασιάδου. 
 

Καθὼς ἐπληροφορήθῃν ἐκ τῶν χειρογράφων, ὁ ἀείμνηστος Πατὴρ Γεώρ-

γιος εἶχεν ἕνα υἱὸν μόνον καὶ αὐτὸς εἰς τὴν μικρὰν ἡλικίαν ἀπέθανε, καὶ εἶχε τρεῖς 

θυγατέρας, ἐξ ὧν αἱ μὲν δύο ὑπανδρεύθησαν, ἡ δὲ ἄλλη οὖσα παράλυτος, κατάκοι-

τος ἔμενεν ἐν τῇ οἰκίᾳ, καὶ ἡ παπαδιὰ ἀπέθανεν ἐν μηνὶ Ἰανουαρίῳ, 1804. Ἐν τού-
τοις, λοιπόν, ἐννοεῖται ὅτι ὁ Πατὴρ Γεώργιος σχολάζων διὰ τὴν μεταφορὰν τοῦ ὕ-

δατος μέχρι τοῦ ἔτους 1812, Νοεμβρίῳ 3, μετὰ ταῦτα ὡς κατακριθεὶς εἰς ἐξορίαν 

ἔφυγεν εἰς Προκόπιον καὶ ἔμεινεν ἐκεῖ κρυμμένος εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ παπα Ματ-

θαίου 4 ἔτη καὶ τῇ 17ῃ Ἰουλίου, 1816, ἐξορίσθῃ εἰς τὴν Λευκωσίαν τῆς Κύπρου, καὶ 
ἕνεκα τῶν δυσχερῶν δεινῶν περιστάσεων τῆς ἐξορίας ἐκεῖ ἀπέθανεν τῇ 12ῃ Σεπ-

τεμβρίου, καὶ δὲν ἔφθασε νὰ τακτοποιήσῃ τὰ χειρόγραφα κατὰ τὴν ἐπιθυμίαν 

του, καὶ ἀφέθησαν ἀνακατωμένα καὶ ἀνεπιμέλητα καθὼς καὶ τὰ ηὗρον, καὶ ἡ Φω-

τεινὴ ὡς μετὰ τὸν θάνατον τοῦ Πατρὸς Γεωργίου ἐπιστρέψασα εἰς τὴν Νεάπολιν 

καὶ ἀσκητικῶς ἐτελείωσε τὸν ὑπόλοιπον βίον τῆς καὶ τὸ λείψανό της ἔμεινεν εἰς 

τὴν Πατρίδα του, καὶ εἰς τὸν ἐμπόλεμον καιρὸν μόνον τὴν κάρα της ὁ συμπατρι-

ῶται ἔφεραν εἰς τὸ Μακροχώριον τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἐκεῖ ἐφυλάττουν ὡς 
θησαυρόν. 

 

 

 
 

Δόξα τῷ παναγάθῳ Θεῷ τῷ συντελεστῇ τῶν ἀγαθῶν. 
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